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Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven-
tiştilor de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă ne sugerează 
o săptămână de studiu, meditație şi rugăciune, momente în 
care suntem chemaţi să reflectăm asupra modului în care da-
rul credinței, pe care Dumnezeu îl promite oricui îl doreşte, 
este primit de fiecare dintre noi şi valorificat în folosul salvării 
noastre şi al celor din jur.  

Pornind de la afirmația potrivit căreia „fără credință este cu 
neputință să fim plăcuți Lui” (Evrei 11:6), putem fi de acord, în 
lumina cuvântului lui Dumnezeu şi sub călăuzirea Duhului 
Sfânt, că rolul credinței în viețile noastre este unul vital, mân-
tuirea noastră dobândindu-se în exclusivitate prin credința în 
Hristos.

Intitulată „Flacăra credinței”, seria de prelegeri pentru 
această săptămână, ne pune la dispoziție o serie de coordonate, 
cu ajutorul cărora să putem stabili măsura de credință pe care o 
avem, să putem aprecia modul în care practicarea ei reuşeşte să 
dezvolte o flacără vizibilă,  având posibilitatea să analizăm du-
rabilitatea încrederii noastre, chiar şi atunci când norii întunecă 
cerul sau flăcările rugului sunt aprinse în jurul nostru. 

Sabatul din 1 aprilie 2017 va fi o zi de post, moment bene-
fic pentru o comuniune specială cu Dumnezeu, iar duminică, 
2 aprilie 2017, se va strânge un dar special, care va fi folosit 
în scopul promovării activităților pentru tineret din Uniunea 
Română. 

Fie ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile, determinându-
ne la o cercetare amănunțită a vieților noastre şi trezind în noi o 
dorință sinceră de reînnoire a inimii. Amin!                                                                                                                                          
                                                                                                                                Editorii 
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Comparând credința 
noastră în Dumne-
zeu cu un foc, putem 

distinge două faze ale modului 
în care ea poate fi valorificată. 

Întâlnim oameni încrezători, 
care-şi pun toate speranțele în 
meritele Domnului Hristos, care 
acceptă planul de mântuire în 
viețile lor, dar aleg să păstreze 
invizibilă flacăra ce s-ar putea 
dezvolta prin întrebuințarea 
credinței lor în mod benefic 
pentru cei din jur. Focul lor 
arde mocnit, abia pâlpâind, 
amenințând, la orice pas, cu 
posibilitatea stingerii.  

O altă categorie de creştini, 
sunt cei care aleg să „pună în 
negoț” credința lor, lăsând-o să 
ardă vizibil, dezvoltând o flacă-
ră strălucitoare, care împrăştie 
lumină, oricât de adânc ar fi 
întunericul, şi are puterea să 
încălzească şi cele mai înghețate 
inimi. 

În ambele cazuri exis-
tă credință. Nu este vorba 
de sceptici, atei sau altfel de 
necredincioşi. În prima situație 
însă, posesorul credinței o păs-
trează pentru el, alegând să se 
bucure în tăcere de darul primit, 
ignorând faptul că cei din jur 
ar putea beneficia de pe urma 
evidențierii nădejdii sale, fiind la 
rândul lor luminați şi încălziți. 
Categoria aceasta ar putea fi 
comparată cu cel care, primind 
un singur talant, a decis să-l 
îngroape în pământ, pentru a-l 
înapoia intact Stăpânului. 

Flacăra credinței
Dumnezeu aşteaptă însă ca 

noi să practicăm credința, spu-
nând şi celor din jur, prin cuvânt 
sau exemplu, că avem o nădejde, 
o speranță. Viața noastră se poate 
derula pe fondul acestui senti-
ment de siguranță, de încredere 
neclintită în Cel care ne-a che-
mat „din întuneric la lumina Sa 
minunată”. Ca o dovadă clară că 
am fost puternic impresionați de 
dragostea nemărginită a Tatălui 
nostru ceresc, nu putem rămâne 
nepăsători față de cei din jur, 
ci vom simți că viața şi viitorul 
lor se află în mâinile noastre. 
Aşa cum un om nu poate trece 
nepăsător pe lângă unul din fiii 
prietenului său, aflat în impas, ci 
face orice depinde de el ca să-i 
vină în ajutor, nici noi nu putem 
neglija pe vreunul din copiii 
Tatălui nostru Ceresc, pe care El 
îi iubeşte atât de mult, încât L-a 
dat la moarte pe Fiul Său, pentru 
fiecare dintre ei. 

„Viaţa creştină este mai 
mult decât consideră unii. Ea 
nu constă doar în amabilitate, 
răbdare, blândeţe şi bunătate. 
Aceste daruri sunt esenţiale; 
însă este nevoie de curaj, for-
ţă, energie şi, de asemenea, de 
perseverenţă. Mulţi dintre cei 
care se angajează în lucrare sunt 
slabi, fără vlagă, neputincioşi şi 
se descurajează uşor. Le lipseşte 
avântul. Le lipsesc acele trăsături 
pozitive de caracter care dau 
imbold oamenilor să facă ceva 
- spiritul şi energia care aprind 
entuziasmul… 

Atât virtuţile active, cât şi 
cele pasive trebuie cultivate. 
Creştinul, care este întotdeauna 
gata să dea un răspuns bun, care 
să potolească mânia, trebuie să 
aibă curajul unui erou, ca să se 
împotrivească răului. Cu dragos-
te, care suferă totul, el trebuie să 
aibă tăria de caracter care să facă 
din influenţa lui o putere spre 
bine. Credinţa trebuie să-şi facă 
lucrarea în caracterul lui.” (5 T. 
p. 404, 405). 

Studiind temele propuse 
pentru această săptămână de 
rugăciune, vom descoperi mo-
duri concrete de a ne exercita 
credința, astfel încât atât noi, cât 
şi cei din jur, să valorificăm darul 
pe care Dumnezeu ni l-a dat şi 
ni-l va dezvolta cu generozitate, 
pe măsură ce noi îl folosim. 

                                  Editorii
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Vineri,  24 martie 2017

Realitatea lumii noastre
Trăim într-o lume în care 

majoritatea oamenilor se rapor-
tează la lucrurile pe care le văd, 
le au la îndemână, sunt palpa-
bile, oferă satisfacții de mo-
ment etc. Tinerii, de asemenea, 
caută lucruri pe care să le poa-
tă deține, pe care să se poată 
baza: o anumită carieră,  renu-
me, bani, maşini, casă, anumite 
proprietăți, tehnologie de ultim 
model, satisfacerea dorințelor 

de moment etc. Deşi multe din 
aceste lucruri pot fi utile, totuşi, 
acestea nu trebuie să reprezinte 
principalul scop al vieții. Lumea 
în prezent este caracterizată de 
confuzie, necredință, încumetare, 
ateism etc. Oamenii au inventat 
tot felul de teorii despre originea 
omului, a speciilor de animale, a  
lucrurilor din natură, care ne în-
conjoară, dorind să-L scoată pe 
Dumnezeu din mintea lor, aces-
tea fiind promovate copiilor şi 

tinerilor încă de la şcoală. Dacă 
un tânăr sau o tânără are curajul 
să-şi exprime credința în Dum-
nezeu şi în Cuvântul Său, dacă 
alege să se comporte după un 
set de principii şi valori Bibli-
ce, să se alimenteze sănătos, să 
se îmbrace într-un mod diferit, 
să asculte o muzică deosebită, să 
nu vorbească cuvinte indecente, 
riscă să fie luat în derâdere, să 
fie considerat(ă) o persoană de-
modată sau poate chiar ciudată.  

„Pentru că noi nu ne uităm la 
lucrurile care se văd, ci la cele ce nu 

se văd; căci lucrurile care se văd 
sunt trecătoare, pe când cele ce nu se 

văd sunt veșnice.”  
(2 Corinteni 4:18).

Realitatea 
fără

dovezi
                                                

  

                                                                                 Ghiță Ulici
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Cu privire la timpul nostru, 
Domnul Isus făcea o profeție 
care ar trebui să ne răscolească, 
într-un mod profund, pe fieca-
re dintre noi: „Dar când va veni 
Fiul omului, va găsi El credință 
pe pământ?” (Luca 18:8). Aceas-
tă întrebare a Domnului Isus nu 
face referire doar la lumea care 
ne înconjoară, ci ea include chiar 
şi pe cei care se consideră a face 
parte din poporul  lui Dumne-
zeu.  „Biblia declară că, în zilele 
din urmă, oamenii vor fi preocu-
paţi de planurile lor lumeşti, de 
plăceri şi de câştigarea de bani. 
Ei vor fi orbi faţă de realităţile 
veşnice. Domnul Hristos spune 
că aşa „cum s-a întâmplat în zi-
lele lui Noe, aidoma se va întâm-
pla şi la venirea Fiului omului.” 
(Matei 24:37). Tot la fel este şi 
astăzi. Oamenii aleargă mereu 
după vânarea de câştiguri şi sa-
tisfacerea plăcerilor egoiste, ca şi 
când n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi 
cer, n-ar fi viaţa veşnică”. (Pildele 
Domnului Hristos, p. 228).
Ce lipsește?

În aceste timpuri de prospe-
ritate şi aparentă libertate, pe 
care le trăim noi astăzi, se poate 
vedea, suficient de clar, o scăde-
re semnificativă a unei credințe 
autentice în Dumnezeu şi în 
Cuvântul Său. În perioadele de 
restrişte şi persecuție din trecut, 
atât în Evul Mediu întunecat, 
dar şi după aceea,  credința celor 
care se declarau a fi urmaşi ai lui 
Hristos era puternică. Deşi nu 
aveau biserici atât de frumoase 
şi confortabile, precum avem noi 
astăzi, totuşi, se bucurau să par-
ticipe împreună la momentele de 
rugăciune, de studiu şi părtăşie, 
chiar dacă acestea aveau loc în: 
peşteri, catacombe, în păduri, în 
biserici sau case de lut, de pia-
tră etc. Ei erau gata să moară 
pentru credința lor. Milioane de 

creştini: copii, tineri, părinți sau 
oameni în vârstă, au murit pen-
tru Hristos în arenele romane, 
arşi pe rug, asfixiați în peşteri 
şi multe alte forme pe care le-a 
folosit inchiziția sau regimurile 
opresive care s-au perindat de-a 
lungul istoriei. Ei nu renunțau 
la credința lor, ci din contră, alte 
persoane care  erau impresionate 
de viața sau de moartea lor,  luau 
poziție de partea adevărului, cu 
riscul de a avea aceeaşi soartă. 
Deşi nu existau atâtea exemplare 
ale Bibliei la îndemâna lor, stu-
diau cu atâta ardoare cuvântul 
lui Dumnezeu, şi memorau mai 
multe părți ale Scripturii, decât 
obişnuim să face noi astăzi. Deşi 
libertatea religioasă era restrânsă 
foarte mult, iar posibilitatea de 
a circula dintr-o țară în alta era 
foarte mică, se făcea totuşi mul-
tă lucrare misionară, iar numărul 
celor care se converteau la adevăr 
era în creştere semnificativă. Fla-
căra credinței ardea puternic în 
inima acelor creştini, iar prezența 
lui Hristos în viața lor era totul 
pentru ei. Dragostea lor pentru 
Evanghelie şi pentru semenii lor 
întrecea orice durere fizică pro-
vocată de asupritorii lor.

„Ceea ce ne lipseşte este cre-
dinţa. Dumnezeu are o abun-
denţă de har şi putere ce aşteaptă 
să fie cerute de noi. Dar motivul 
pentru care noi nu simţim marea 
noastră nevoie de ele este acela 
că privim la noi înşine, şi nu la 
Domnul Isus. Noi nu înălţăm pe 
Isus şi nu ne sprijinim în totul pe 
meritele Sale”. (5 T., p. 167). 
Ce este credința?

Credința este un element 
foarte important în viața unui 
creştin, în relația sa cu Dum-
nezeu, dar şi cu semenii săi. 
Credința are legătură cu lucru-
rile care nu sunt vizibile ochilor 
fizici, nu se bazează pe anumite 

dovezi palpabile, ci se bazează în 
exclusivitate pe o relație specia-
lă cu Dumnezeu prin rugăciune, 
cuvântul Său sau lucrurile cre-
ate de El în natură etc. Ce este 
credința şi de ce este aşa de im-
portantă în viața unei persoane? 
Care este rolul credinței în raport 
cu viața aceasta, dar şi cu viața 
veşnică? Cum poți să crezi fără să 
vezi anumite dovezi concrete pe 
moment? Cum acționează o per-
soană atunci când are o credința 
puternică în Dumnezeu? Cum 
poate fi menținută flacăra 
credinței arzând şi care ar pu-
tea fi factorii care pot determina 
stingerea credinței? „Şi credința 
este o încredere neclintită în lu-
crurile nădăjduite, o puternică 
încredințare despre lucrurile care 
nu se văd. Şi, fără credință, este 
cu neputință să fim plăcuți Lui! 
Căci cine se apropie de Dumne-
zeu trebuie să creadă că El este şi 
că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” 
(Evrei 11:1,6).  Martin Luther 
King spunea: „Credința înseam-
nă să faci primul pas, chiar dacă 
nu vezi toată scara.” 
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Credința în acțiune
În epistola către Evrei, capi-

tolul 11, descoperim definiția 
credinței, dar şi exemple practice 
de bărbați şi femei care, încre-
zându-se în Dumnezeu, au stră-
lucit în mijlocul societății în care 
au trăit. Înainte de a descrie viața 
lor şi anumite decizii pe care le-
au luat, raportul biblic începe 
prin a spune: „Prin credință...”.

„Prin credință au cucerit ei 
împărății, au făcut dreptate, au 
căpătat făgăduințe, au astupat 
gurile leilor, au stins puterea 
focului, au scăpat de ascuțişul 
sabiei, s-au vindecat de boli, au 
fost viteji în războaie, au pus 
pe fugă oştirile vrăjmaşe... Toți 
aceştia, măcar că au fost lăudați 
pentru credința lor, totuşi n-au 
primit ce le fusese făgăduit; pen-
tru că Dumnezeu avea în vedere 
ceva mai bun pentru noi, ca să 
n-ajungă ei la desăvârşire fără 
noi”. (Evrei 11:33-40). „Credin-
ţa mântuitoare este o tranzacţie, 
prin care, cei care Îl primesc pe 
Hristos, se unesc într-o relaţie 
de legământ cu Dumnezeu. O 
credinţă vie înseamnă o creştere 
a vigorii, o încredere sinceră prin 
care, în harul lui Hristos, sufletul 
devine o putere biruitoare. Cre-
dinţa este un cuceritor mai pu-
ternic decât moartea.” (Divina 
vindecare, p. 62).
Credință fără dragoste = NIMIC

„Şi chiar dacă aş avea darul 
prorociei şi aş cunoaşte toate tai-
nele şi toată ştiința; chiar dacă aş 
avea toată credința, aşa încât să 
mut şi munții, şi n-aş avea dra-
goste, nu sunt nimic.” (1 Corin-
teni 13:2). „Adevărata credinţă 
este urmată de iubire şi iubirea 
de ascultare.” (5 T., p. 219).
Trei tineri 

Unul dintre cele mai im-
presionante exemple biblice de 

credință este experiența pe care 
au trăit-o trei tineri evrei în Babi-
lon. Deşi erau captivi într-o țara 
străină, ei nu şi-au pierdut iden-
titatea de copii ai lui Dumnezeu. 
Fiind credincioşi şi hotărâți încă 
de la început, atât în ce priveşte 
alimentația, cât şi relația lor cu 
Dumnezeu şi cu cei din jur, în 
urma unei perioade de instruire 
în Babilon, ei au fost selectați 
de către împărat  să ocupe unele 
responsabilități în acel imperiu. 
Cea mai mare încercare a acestor 
tineri, relatată de Sfânta Scriptu-
ră în cartea lui Daniel capitolul 
3, a fost în câmpia Dura, când 
li s-a cerut tuturor să se închine 
chipului de aur înălțat de Împă-
ratul Nebucadnețar, ca simbol 
al acestui imperiu, dar şi pentru 
a impune o singură religie pen-
tru toate ținuturile existente sub 
dominația lui. Aceşti tineri nu 
şi-au compromis credința, în 
ciuda faptului că toată mulțimea 
adunată la acea sărbătoare pă-
gână s-a închinat chipului de 
aur. De asemenea, nu s-au lă-
sat intimidați de amenințările 
lui Nebucadnețar, care plin de 
mânie, a încercat să-i convin-
gă să renunțe la credința lor în 
Dumnezeu, sub amenințarea că, 

în caz contrar, vor fi aruncați în 
cuptorul cu foc, încălzit de şapte 
ori mai tare de cum se cădea să-l 
încălzească. Ei au rămas fermi 
de partea lui Dumnezeu, fiind 
convinşi de protecția Lui, sau 
gata să moară, dacă acesta era 
planul Său cu ei. 

„Zadarnice au fost ameninţă-
rile împăratului. N-au putut în-
depărta pe bărbaţi de la ascultarea 
de Împăratul Universului. Din is-
toria părinţilor lor ei învăţaseră că 
neascultarea de Dumnezeu este 
urmată de dezonoare, dezastru 
şi moarte, şi că frica de Domnul 
este începutul înţelepciunii, te-
melia oricărei prosperităţi adevă-
rate. Stând liniştiţi în faţa cupto-
rului, au zis: „Noi n-avem nevoie 
să-ţi răspundem la cele de mai 
sus. Iată, Dumnezeul nostru, că-
ruia îi slujim, poate să ne scoată 
din cuptorul aprins, şi ne va scoa-
te din mâna ta, împărate.” (Daniel 
3:16,17). Credinţa lor s-a întărit 
atunci când au declarat că Dum-
nezeu va fi proslăvit prin elibera-
rea lor şi, cu asigurarea biruitoare, 
născută din încrederea deplină în 
Dumnezeu, au adăugat: „şi chiar 
dacă nu ne va scoate, să ştii, împă-
rate, că nu vom sluji dumnezeilor 
tăi, şi nici nu ne vom închina chi-
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pului de aur, pe care l-ai înălţat!” 
(Daniel 3:18)” (Profeți și Regi, p. 
507).

„Dar Dumnezeu nu i-a uitat 
pe ai Săi. Când martorii Lui au 
fost aruncaţi în cuptorul aprins, 
Mântuitorul li S-a descoperit în 
persoană şi împreună mergeau 
prin mijlocul focului. În prezen-
ţa Domnului căldurii şi al frigu-
lui flăcările şi-au pierdut puterea 
mistuitoare.” (Profeți și Regi,  
p. 508).
Credința care lucrează

„Acea credință, care lucrează 
prin dragoste şi curăță sufletul, 
nu este o chestiune de impuls. 
Ea îndrăzneşte să rişte, încrezân-
du-se în promisiunile lui Dum-
nezeu, crezând cu tărie că ceea ce 
El a spus, El este capabil să îm-
plinească.” (Înalta noastră chema-
re, p. 119). „Timpul de suferinţă 
dinaintea poporului lui Dumne-
zeu va cere o credinţă care să nu 
se clatine. Copiii Săi trebuie să 
facă cunoscut că singurul obiect 
al închinării lor este El şi că ni-
ciun motiv, nici chiar viaţa însăşi, 
nu-i poate determina să facă cea 
mai mică concesie închinării fal-
se. Pentru inima credincioasă, 
poruncile oamenilor mărginiţi 
şi păcătoşi se vor prăbuşi fără 
însemnătate în faţa Cuvântului 
veşnicului Dumnezeu. Adevărul 
va fi ascultat, chiar dacă urmarea 
este închisoarea, exilul sau moar-
tea.” (Profeți și Regi, p. 512).
Omul timpului său

În perioada întunecată a 
Evului Mediu, când se părea că 
nu mai exista nimeni care să ia 
poziție pentru adevăr, când rătă-
cirea şi nelegiuirea păreau că tri-
umfă, iar cei care au apărat când-
va adevărurile Evangheliei au fost 
persecutați şi omorâți, Dumne-
zeu nu a rămas fără reprezentanți 
în aceasta lume. Din mijlocul bi-

sericii catolice, acum 500 de ani, 
s-a ridicat un bărbat curajos şi 
hotărât, gata de a denunța rătăci-
rile şi dogmele impuse de biserică 
în acele timpuri de întuneric spi-
ritual, şi de a scoate la iveală lumi-
na cuvântului lui Dumnezeu, în 
măsura în care i s-a descoperit lui. 
În ciuda tuturor obstacolelor şi 
presiunilor din partea oamenilor 
de atunci, el şi-a păstrat credința 
în Dumnezeu. 

„Cel mai remarcabil,  dintre 
cei chemați să conducă biseri-
ca din întunericul papalității în 
lumina unei credințe mai pure, 
a fost Martin Luther. Zelos, în-
flăcărat şi devotat, necunoscând 
altă temere afară de temerea de 
Dumnezeu şi nerecunoscând ni-
cio altă temelie pentru credința 
religioasă afară de Sfânta Scrip-
tură, Luther era omul timpului 
său; prin el Dumnezeu a împlinit 
o mare lucrare pentru reforma-
rea bisericii şi iluminarea lumii.” 
(Tragedia Veacurilor, p. 120). 

„Avea un simț înnăscut al 
dependenței de ajutorul divin şi 
începea totdeauna ziua cu ru-
găciune, în timp ce sufletul i se 
înălța continuu în cereri pentru 
călăuzire şi sprijin. „O rugăciune 
bună”, zicea el, „înseamnă mai 
mult decât jumătate din studiu.” 
(Tragedia Veacurilor, p . 122).

„Roma era hotărâtă să-l dis-
trugă pe Luther; dar Dumnezeu 
îl apăra. Învățăturile lui erau au-
zite pretutindeni, „în colibe şi în 
mănăstiri, ... în casele nobililor, 
în universități şi în palatele re-
gilor”; şi oamenii de viță nobilă 
se ridicau din toate părțile să-i 
susțină eforturile.” (Tragedia 
Veacurilor, p. 140).

„Reforma nu s-a încheiat cu 
Luther, aşa cum socotesc unii, ci 
ea trebuie continuată până la în-
cheierea istoriei lumii. Luther a 
avut o lucrare mare de făcut, ace-
ea de a transmite şi altora lumina 
pe care Dumnezeu o aprinsese 
asupra lui, dar nu o poseda în 
totalitatea ei, adică acea lumină 
întreagă, care trebuie dată lumii. 
Din vremea aceea şi până as-
tăzi o lumină nouă a continuat 
să strălucească neîncetat asupra 
Scripturilor şi noi adevăruri au 
fost continuu descoperite.” (Tra-
gedia Veacurilor, p. 148).
Nevoia noastră 

„O mare lucrare trebuie să fie 
înfăptuită; planuri mari, întinse, 
trebuie să fie făcute; o voce tre-
buie să meargă să trezească na-
ţiunea. Oameni a căror credinţă 
este slabă şi şovăitoare nu sunt 
potriviţi să ducă mai departe lu-
crarea în această importantă cri-
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ză. Avem nevoie de curajul ero-
ilor şi credinţa martirilor.” (5 T., 
p. 187).
Concluzii

„Credinţa este mâna care te 
menţine în legătură cu ajutorul 
veşnic; este mijlocul prin care o 
inimă reînnoită este făcută să bată 
la unison cu inima lui Hristos.” 
(Solii către tineret, p. 102).  „Cre-
dinţa este un dar de la Dumne-
zeu, dar puterea de a o folosi este 
a noastră. Credinţa este mâna cu 
care sufletul apucă mila şi îndu-
rarea date în dar de Dumnezeu.” 
(Patriarhi și Profeți, p. 431).

„Credinţa înseamnă să nu 
te îndoieşti de Dumnezeu — 
să crezi că ne iubeşte şi ştie cel 
mai bine ce este pentru binele 
nostru… Adevărul, puritatea, 
integritatea de caracter, au fost 
indicate ca secrete ale succesului 
vieţii. Credinţa ne pune în pose-
sia acestor principii. Fiecare im-
puls sau aspiraţie bună reprezintă 
un dar de la Dumnezeu; credinţa 
primeşte de la Dumnezeu singu-
rul fel de viaţă care poate produ-
ce o adevărată creştere şi eficien-
ţă.” (Educația, p. 253).

„Tinerii care-L urmează pe 
Hristos au de purtat un război; ei 
au de dus o cruce zilnic, în ieşirea 
din lume şi în imitarea vieţii lui 
Hristos.” (Solii către tineret, p. 378). 

„Tinerii trebuie să fie stăpâ-
niţi de principii ferme, pentru a 
putea folosi corect puterile date 
de Dumnezeu. Trebuie să fie în-
văţaţi să cugete şi să acţioneze 
din principiu conştiincios”. (Solii 
către tineret, p. 379).

 „Căci aveți nevoie de răbda-
re, ca, după ce ați împlinit voia 
lui Dumnezeu, să puteți căpăta 
ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, 
foarte puțină vreme, şi Cel ce 
vine va veni şi nu va zăbovi. Şi cel 
neprihănit va trăi prin credință; 
dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu 

nu găseşte plăcere în el. Noi însă 
nu suntem din aceia care dau 
înapoi ca să se piardă, ci din aceia 
care au credință pentru mântui-
rea sufletului.” (Evrei 10:36-39). 

„Credinţa este tot ceea ce ai 
nevoie. Nu lăsa credinţa să ţi se 
clatine. Luptă lupta cea bună a 
credinţei şi nădăjduieşte în via-
ţa cea veşnică. Lupta va fi aspră, 
dar luptă cu orice preţ, deoarece, 
în Hristos Isus, făgăduinţele lui 
Dumnezeu sunt „Da” şi „Amin”. 
Aşează-ţi mâna în mâna lui Hris-
tos. Chiar dacă sunt dificultăţi 
de întâmpinat, îngerii care ex-
celează în putere vor conlucra cu 
poporul lui Dumnezeu. Priveşte 
spre Sion şi porneşte pe drumul 

care duce către sfânta cetate. Fi-
ecare biruitor este aşteptat acolo, 
pentru a primi o coroană a slavei 
şi o haină împletită în războaiele 
de ţesut ale cerului. Chiar dacă 
Satan ţi-ar întuneca drumul, de 
la un capăt la altul, şi chiar dacă 
ar încerca să ascundă dinaintea 
ochilor tăi scara tainică ce uneşte 
pământul cu tronul lui Dumne-
zeu, pe care coboară şi urcă în-
gerii, care sunt duhuri slujitoare 
ale celor ce vor fi moştenitorii 
mântuirii, croieşte-ţi drumul spre 
cer şi, pas cu pas, înaintează până 
la tronul Celui Infinit.” (Minte, 
Caracter și Personalitate, Vol. 2, p. 
462). Amin!
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Sâmbătă,  25 martie 2017, dimineața

Isus este Cel care a adus la 
existență tot ceea ce noi 
vedem sau nu vedem, de 

aceea se cuvine să-L lăudam, 
să-L mărim şi să ne închinăm 
înaintea Lui, căci este vred-
nic. Apostolul Ioan spune, prin 
duhul inspirației: „V-am scris, 
tinerilor, fiindcă sunteți  tari şi 
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne 
în voi şi ați biruit pe cel rău.”  
(1 Ioan 2:14). 

În cele ce urmează, aş dori să 
ne oprim să cugetăm la lucrarea 
pe care a făcut-o pentru noi Cel 
infinit, care prin cuvântul Său a 
chemat la existență tot ceea ce 
noi vedem sau nu, pe pământ şi 
în Univers.
Isus Hristos, ca Dumnezeu

Niciodată în Univers nu a exis-
tat un timp când Domnul Isus să 
nu fi fost Dumnezeu în esență şi 
în cel mai înalt sens. De multe 
ori Scriptura Îl declară pe Isus ca 

Dumnezeu. În cartea Evrei, ca-
pitolul 1:8, citim: „pe când fiului 
I-a zis: Scaunul Tău de domnie, 
Dumnezeule, este în veci de veci; 
toiagul domniei Tale este un to-
iag de dreptate”. Şi în timpul în 
care Mântuitorul era pe pământ, 
deşi a îmbrăcat umanitatea ca să 
ne poată răscumpăra, totuşi, El 
nu a încetat să fie Dumnezeu.

,,Hristos, Cuvântul, singurul 
născut al lui Dumnezeu, a fost 
una cu Tatăl - una în natură, 
în caracter, în scopuri - singura 
ființă care putea să intre în toate 
sfaturile şi scopurile lui Dum-
nezeu. Îl vor numi: Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părin-
tele veşniciilor, Domn al păcii.” 
(Isaia 9:6). „Obârşia Lui se suie 
până în vremuri străvechi, până 
în zilele veşniciei.” (Mica 5:2 
up). În discuția pe care o poartă 
Domnul Isus cu evreii din vre-
mea când era pe pământ, El face 
o declarație şi spune: „Adevărat 

vă spun că înainte ca să se nas-
că Avraam, Eu Sunt.” Înainte de 
a întâlni pe Isus, evreii nu mai 
auziseră pe cineva vorbind cu o 
aşa autoritate, cu o astfel de pu-
tere de a convinge, şi asupra lor 
a  venit convingerea cu privire la 
Divinitatea lui Hristos. Totuşi, li 
se părea umilitor să-L accepte ca 
Mântuitor personal.

Între declarațiile Domnului 
Isus, găsim o afirmație care tre-
zeşte interes profund în mii de 
vieți, şi anume: „Eu sunt învie-
rea şi viața. În Hristos era viața 
inițială, neîmprumutată şi ne-
derivată. Cine are pe Fiul are 
viața.” Divinitatea lui Hristos 
este siguranța vieții veşnice pen-
tru păcătos. El este Cel ce ne dă 
viața şi pentru aceasta trebuie să 
fim recunoscători.

Isus Hristos, Creator
„La început era Cuvântul şi 

Cuvântul era cu Dumnezeu şi 

Centr ul
Universului                                                

  
                                                                           

 Viorel Birta
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Cuvântul era Dumnezeu. El era 
la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El 
şi nimic din ce a fost făcut, n-a 
fost făcut fără EL.” (Ioan 1:1-3).  
Dumnezeu a făcut pământul prin 
puterea Lui. El a zis şi s-a făcut, 
a poruncit şi totul a luat ființă. 
„Când a ieşit din mâna Creato-
rului său, pământul era deosebit 
de frumos. Suprafaţa sa era va-
riat dispusă, cu munţi, dealuri şi 
câmpii, intersectate din loc în loc 
de râuri mari şi lacuri încântătoa-
re; dar dealurile şi munţii nu erau 
prăpăstioşi şi accidentaţi, plini 
de coborâşuri ameţitoare şi abi-
suri înspăimântătoare, aşa cum 
sunt astăzi; vârfurile ascuţite şi 
inegale ale munţilor pământului 
erau îngropate sub pământul ro-
ditor, care făcea ca pretutindeni 
să crească o vegetaţie luxuriantă. 
Nu existau mlaştini nesănătoase 
sau pământuri aride. Boschete 
pline de farmec şi flori delicate 
se înfăţişau ochilor în orice parte 
ai fi privit. Înălţimile erau aco-
perite de copaci mult mai falnici 
decât cei care există astăzi. Ae-
rul era curat şi sănătos, nepoluat 
de miasme otrăvitoare. Întreaga 
privelişte întrecea în frumuseţe 
chiar şi grădina cea mai bogat 
ornamentată a celui mai de sea-
mă palat. Oştile cereşti priveau 
scena cu încântare şi se bucurau 
la vederea minunatelor lucrări 
ale lui Dumnezeu.” (Patriarhi și 
profeți, p. 44).

„După ce pământul, cu bo-
găţia vieţii animale şi vegetale, a 
fost adus la existenţă, omul, co-
roana lucrării Creatorului, pen-
tru care a fost făcut pământul în 
toată frumuseţea lui, a fost adus 
şi el în prim planul acţiunii di-
vine. Lui i-a fost dată stăpânirea 
peste tot ceea ce ochii săi puteau 
cuprinde cu privirea; căci „Dum-
nezeu a zis: «Să facem om după 
chipul Nostru, după asemănarea 

Noastră; el să stăpânească ... peste 
tot pământul...»”. Astfel, „Dum-
nezeu a făcut pe om după chipul 
Său... parte bărbătească şi parte 
femeiască i-a făcut” (Geneza 1: 
26-27). Aici este prezentată în 
mod clar originea neamului ome-
nesc; iar raportul divin este aşa de 
clar prezentat, încât nu lasă nicio 
posibilitate de a se trage conclu-
zii greşite. Dumnezeu l-a creat 
pe om după chipul Său. Nu este 
nicio taină în aceasta. Nu există 
niciun temei pentru a presupune 
că omul a evoluat printr-un mod 
lent de dezvoltare, de la formele 
inferioare de viaţă animală sau 
vegetală. O astfel de învăţătură 
înjoseşte marea lucrare a Cre-
atorului, coborând-o la nivelul 
îngust al concepţiilor omeneşti. 
Oamenii sunt atât de porniţi 
să-L excludă pe Dumnezeu de 
la conducerea Universului, încât 
ei au înjosit omul, jefuindu-l de 
demnitatea originii sale.” (Patri-
arhi și profeți, p. 44).

„Dumnezeu, care a aşezat 
lumile înstelate în înălţime şi a 
colorat cu o măiestrită delicateţe 
florile de pe câmp, care a umplut 
cerul şi pământul cu minunăţiile 
puterii Sale, atunci când a sosit 
timpul să încoroneze glorioasa 
Sa lucrare, să aşeze în mijlocul ei 
pe cineva care să stea ca un stă-
pân al acestui minunat pământ, 
n-a dat greş în a crea o fiinţă 
vrednică de mâinile care i-au 
dat viaţă. Genealogia neamului 
nostru omenesc, aşa cum ne este 
dată prin inspiraţie, ne duce îna-
poi la originea sa, nu la o linie de 
germeni, moluşte şi patrupede în 
dezvoltare, ci la Marele Creator. 
Deşi format din ţărână, Adam a 
fost „fiul lui Dumnezeu”. (Patri-
arhi și profeți, p. 45). 

Ca o încoronare a creațiunii, 
Domnul modelează forma omu-
lui din pământ, îi suflă în nări 
duh de viață şi astfel omul ajun-

ge un suflet viu. Atâta timp cât 
există legătură între trup şi du-
hul de viață, omul este o ființă 
vie, dar când legătura aceasta 
este întreruptă, omul trece prin 
acea perioadă numită moarte. 
La creațiune, nu a fost intenția 
lui Dumnezeu ca noi, oamenii, 
să trecem prin moarte, dar omul 
fiind creat liber, exista şi posibi-
litatea alegerii între a asculta sau 
nu de Creator. Astăzi, noi expe-
rimentăm ce înseamnă neascul-
tarea de Dumnezeu, ce înseam-
nă a nu te supune Celui ce caută 
binele întregului univers. Am 
fost făcuți după chipul şi asemă-
narea lui Dumnezeu şi când am 
ieşit din mâna Creatorului eram 
perfecți. Odată intrat păcatul 
în lume, noi experimentăm de-
gradarea rasei umane. Pentru ca 
omul să nu fie singur, Domnul 
a ales un tovarăş potrivit pentru 
el şi astfel, pentru prima dată, El 
pune mâna Sa asupra primei pe-
rechi, binecuvântând prima fa-
milie. Acum Adam este fericit şi 
iubeşte în mod desăvârşit pe cea 
care a fost os din oasele sale. Prin 
închinare şi mulțumire la adresa 
Creatorului, ei petrec timp ală-
turi de Dumnezeu, timp pe care, 
peste ani, l-ar fi întors înapoi, 
dacă ar fi fost posibil. Odată cu 
căderea în păcat a fost distrusă 
armonia în familie şi, cu trecerea 
timpului, se văd tot mai multe 
familii nefericite pe pământ. Noi, 
ca tineri, să ne punem încrederea 
în făgăduințele Domnului şi să 
implorăm mila Sa, ca să formăm 
familii binecuvântate, după voia 
Lui, familii care să devină lumini 
în lume. Să nu mai facem niciun 
pas fără Dumnezeu, ci totul să 
fie sub binecuvântarea Sa. Ca o 
mare binecuvântare la creațiune, 
Domnul a oferit odihna Saba-
tului. Toți cei care se supun po-
runcii divine au privilegiul de a 
experimenta această binecuvân-
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tare, care este strâns legată de 
ziua Sabatului. Aceasta este o 
moştenire de preț pentru popo-
rul lui Dumnezeu din toate tim-
purile şi ajunge până la noi astăzi, 
cu bogatele ei binecuvântări. Cel 
ce păzeşte Sabatul, are parte de 
binecuvântarea lui Dumnezeu şi 
prin aceasta recunoaşte autorita-
tea lui Dumnezeu, în calitate de 
Creator.
Isus ca Răscumpărător

Hristos a venit ca înlocuitor 
al păcătosului, pentru a purta 
El Însuşi vina, care era de drept 
a omului. Prin desăvârşirea ca-
racterului, El a fost acceptat de 
Tatăl ca mijlocitor pentru omul 
păcătos. El putea salva omul 
doar atribuindu-i dreptatea Sa. 
Natura Sa divină, fără de păcat, 
Îl unea cu Dumnezeu, în timp 
ce natura Sa umană Îl aducea, 
plin de milă, spre slăbiciunile şi 
suferințele omenirii. Dacă vom 
medita la suferințele Domnului 
pentru noi, vom vedea dragostea 
măreață a lui Dumnezeu în sal-
varea omului căzut. El a suferit 
toate ispitele cu care este asaltat 
omul, dar fără păcat.

„Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Său Fiu, pentru ca ori-
cine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viața veşnică.” (Ioan 3:16).  
Aici ne este prezentată lățimea, 
lungimea şi înălțimea dragostei 
lui Hristos, care întrece orice 
cunoştință.

„Faptul petrecut la Betleem 
este un subiect inepuizabil. În el 
este ascuns „adâncul bogăţiei, în-
ţelepciunii şi ştiinţei lui Dumne-
zeu.” (Romani 11:33). Admirăm 
sacrificiul Mântuitorului, care a 
schimbat tronul cerului cu staulul 
şi tovărăşia îngerilor sfinţi cu vitele 
din grajd. Îngâmfarea omenească 
şi mulţumirea de sine se simt mus-
trate în prezenţa Sa. Dar acesta n-a 

fost decât începutul iubirii Sale 
minunate. Pentru Fiul lui Dum-
nezeu ar fi fost o umilinţă aproape 
fără margini ca să ia natura omu-
lui chiar şi atunci când Adam se 
afla în Eden, nevinovat. Dar Isus 
a luat corp omenesc atunci când 
rasa umană fusese slăbită de patru 
mii de ani de păcat. Ca orice copil 
al lui Adam, El şi-a asumat con-
secinţele acţiunii legii eredităţii. 
Care erau consecinţele acestea, se 
poate vedea în istoria strămoşilor 
Săi pământeşti. El a venit cu o ere-
ditate ca aceasta, ca să împartă cu 
noi grijile şi ispitele şi să ne dea o 
pildă de o viaţă fără păcat.” (Hris-
tos, lumina lumii, p. 48).

„Planul pentru răscumpă-
rarea noastră n-a fost un gând 
venit ulterior, un plan formulat 
după căderea lui Adam. A fost o 
descoperire a „tainei care a fost 
ţinută ascunsă timp de veacuri.” 
(Romani 16:25). A fost o dezvă-
luire a principiilor care, din vea-
curi veşnice, sunt temelia tronu-
lui lui Dumnezeu. De la început, 
Dumnezeu şi Hristos au ştiut de 
apostazia lui Satana şi de căderea 
omului prin puterea înşelătoare a 
celui rău. Dumnezeu n-a ordo-
nat ca păcatul să ia fiinţă, dar i-a 
prevăzut existenţa şi a luat mă-
suri ca să întâmpine această teri-
bilă situaţie. Atât de mare a fost 
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iubirea Sa pentru lume, încât Se 
hotărî să dea pe unicul Său Fiu, 
„pentru ca oricine crede în El, să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 
(Ioan 3:16).” (Hristos, lumina lu-
mii, p. 22).

„Prin natura Sa omeneas-
că, Hristos a venit în legătură 
cu omenirea; prin divinitatea 
Sa, El stăpâneşte pe tronul lui 
Dumnezeu. Ca Fiu al omului, 
El ne-a dat un exemplu de as-
cultare; ca Fiu al lui Dumnezeu, 
El ne dă putere să ascultăm. 
Hristos a fost Cel care, din rugul 
de pe muntele Horeb, i-a vorbit 
lui Moise, zicând: „EU SUNT 
CEL CE SUNT”.... „Vei răs-
punde copiilor lui Israel astfel: 
«Cel ce Se numeşte EU SUNT 
m-a trimis la voi.»” (Exodul 
3:14.) Aceasta a fost garanţia eli-
berării lui Israel. De aceea, când 
a devenit „asemenea oamenilor”, 
El Însuşi a declarat: EU SUNT. 
Pruncul din Betleem, blândul şi 
umilul Mântuitor este Dumne-
zeu „arătat în trup.” (1 Timo-
tei 3:16) şi nouă ne zice: „EU 
SUNT Păstorul cel bun”. „EU 
SUNT Pâinea vie”. „EU SUNT 
calea, adevărul şi viaţa”. „Toată 
puterea Mi-a fost dată în cer şi 
pe pământ.” (Ioan 10:11; 6:51; 
14:6; Matei 28:18). EU SUNT 
chezăşia fiecărei făgăduinţe. EU 
SUNT; nu te teme. „Dumnezeu 
cu noi” este garanţia eliberării 
noastre din păcat, asigurarea pu-
terii noastre de a asculta de legea 
cerului...” (Hristos, lumina lumii, 
cap. 1). 

„Cu bunătate, El îi invită pe 
cei apăsaţi: „Luaţi jugul Meu 
asupra voastră şi învăţaţi de la 
Mine, căci Eu sunt blând şi sme-
rit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre”. (Idem).

„În aceste cuvinte, Hristos 
vorbeşte fiecărei fiinţe omeneşti. 
Fie că-şi dau seama sau nu, ei 
sunt obosiţi şi împovăraţi. Toţi 

sunt doborâţi de poverile pe 
care numai Hristos le poate în-
depărta. Povara cea mai grea pe 
care o ducem este povara păca-
tului. Dacă am fi lăsaţi să o pur-
tăm, această povară ne-ar strivi. 
Dar Cel Nevinovat a luat locul 
nostru. „Domnul a făcut să cadă 
asupra Lui nelegiuirea noastră a 
tuturor.” (Isaia 53:6). El a purtat 
povara vinei noastre. El va lua 
sarcina de pe umerii noştri obo-
siţi. El ne va da odihnă. Povara 
grijilor şi întristărilor o va duce 
tot El. Domnul ne invită să 
aruncăm asupra Lui toate grijile 
noastre, deoarece El ne poartă 
pe inima Lui.” (Hristos, lumina 
lumii, p. 328).

„Fratele mai mare al neamu-
lui nostru este la tronul cel veş-
nic. El priveşte la fiecare suflet 
care-şi îndreaptă faţa spre El, 
ca Mântuitor. El cunoaşte, din 
experienţă, care sunt slăbiciuni-
le omeneşti, care sunt lipsurile 
noastre şi în ce stă tăria ispitelor 
noastre; întrucât El a fost ispitit 
în toate ca şi noi, dar fără păcat. 
El priveghează asupra ta, fiu şo-
văielnic al lui Dumnezeu. Eşti 
ispitit? El te scapă. Eşti slab? El 
îţi dă puteri. Eşti neştiutor? El te 
luminează. Eşti rănit? El te vin-
decă. 

Cu orice grijă sau nedume-
rire ne confruntam pe pământ, 
suntem sfătuiți de Domnul să le 
aruncăm asupra Sa, El Însuşi fă-
găduindu-ne că va îngriji de noi. 
Dacă în viață apare o înălțime 
care ni se pare de netrecut, să ve-
nim, prin credință, la Isus, care 
ajută omului în orice situație, in-
diferent cât de dificilă pare.  

„În inima lui Hristos, în care 
domnea o desăvârşită armonie 
cu Dumnezeu, era pace desă-
vârşită. El nu era niciodată mă-
gulit de laude şi nici zdrobit de 
acuzaţii şi dezamăgiri. Chiar în 
timpul celei mai mari împotriviri 

şi celei mai crude purtări faţă de 
El, avea încă inima plină de cu-
raj. Dar mulţi dintre cei care se 
numesc urmaşi ai Lui au inima 
plină de grijă şi nelinişte, deoare-
ce se tem să se încreadă cu totul 
în Dumnezeu. Ei nu se predau 
Lui cu totul, deoarece se tem de 
urmările pe care le-ar avea un 
asemenea lucru. Fără o predare 
totală, ei nu pot găsi pace.” (Hris-
tos, lumina lumii, p. 330). „Aceia 
care Îl cred pe Hristos pe cuvânt 
şi predau fiinţa lor purtării Sale 
de grijă şi viaţa lor ca El să o 
conducă, vor afla pace şi linişte. 
Nimic din lume nu poate să-i 
întristeze când Isus îi înveseleşte 
cu prezenţa Sa. În supunere de-
săvârşită, este odihnă desăvârşită. 
Scriptura zice: „Celui cu inima 
tare Tu-i chezăşuieşti pacea, căci 
se încrede în Tine.” (Isaia 26:3.) 
Viaţa poate părea încurcată; dar, 
predându-ne înţeleptului Maes-
tru-lucrător, El va scoate de acolo 
o viaţă şi un caracter model, spre 
mărirea Lui. Iar caracterul care 
ajunge să se asemene cu caracte-
rul slăvit al lui Hristos, va fi pri-
mit în Paradisul lui Dumnezeu. 
O omenire nouă va umbla împre-
ună cu El în alb, căci este vredni-
că.” (Hristos, lumina lumii, p. 331).

Concluzie
Noi Îl iubim pentru că El 

ne-a iubit întâi. O, când vom 
ajunge la porțile de mărgări-
tar, şi vom intra în oraşul lui 
Dumnezeu, va regreta vreunul 
din noi că intră acolo? Haideți 
să ne predăm viața fără rezerve, 
până când mai este timp de har 
şi până când Isus mai primeşte 
pe păcătoşi. Fie ca razele soare-
lui neprihănirii să lumineze în 
camerele minții şi inimii pentru 
ca fiecare idol să fie alungat din 
templul sufletului. Harul şi pacea 
Domnului Isus să rămână cu noi  
toți. Amin!
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„Şi oamenii n-aprind lumina 
ca s-o pună sub obroc, ci o pun în 
sfeșnic, și luminează tuturor celor 
din casă.” (Matei 5:15)

De-a lungul timpului 
orice credincios, care 
a avut favoarea să pri-

mească vestea bună a Evan-
gheliei, a transmis, la rândul 
său, bucuria salvării celor din 
jur, fiecare dorind ca numele 
lui Isus şi dragostea Sa pen-
tru neamul omenesc, să fie cu-
noscute de toți oamenii. Ei au 
făcut lucrul acesta chiar dacă 
atingerea acestui scop le punea 
în pericol propriile vieți. Unii 
au părăsit familii, locuri natale 
şi au mers înainte, în zone noi, 
propovăduind astfel crucea lui 
Hristos. 

Reflectând asupra acestui 
aspect, putem constata că, în-
trucât cei dinaintea noastră au 

adus lumina până aici, se cuvine 
ca de aici înainte, noi să preluăm 
solemna misiune de a duce mai 
departe lumina adevărului  
Lumina

„În lumina strălucitoare a 
dimineţii, oraşele şi satele de 
pe colinele din împrejurimi se 
vedeau clar, făcând ca scena să 
fie şi mai atrăgătoare. Arătând 
spre ele, Isus a zis: „O cetate 
aşezată pe un munte nu poa-
te să rămână ascunsă". Apoi a 
adăugat: „Şi oamenii n-aprind 
lumina ca s-o pună sub obroc, 
ci o pun în sfeşnic şi luminează 
tuturor celor din casă". O mare 
parte dintre cei care ascultau 
cuvintele lui Isus erau ţărani şi 
pescari, ale căror locuinţe umi-
le nu aveau decât o încăpere, în 
care o singură lumină, pusă în 
sfeşnic, lumina tuturor din casă. 
„Tot aşa", zicea Isus, „să lumi-

neze şi lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele 
voastre bune şi să slăvească pe 
Tatăl vostru, care este în ceruri".

Nicio altă lumină n-a lumi-
nat vreodată şi nici nu va lumi-
na asupra omului căzut în păcat, 
afară de aceea care izvorăşte de 
la Hristos. Isus, Mântuitorul, 
este singura lumină care poate să 
împrăştie întunericul unei lumi 
care zace în păcat. Despre Dom-
nul Isus stă scris: „În El era viaţa 
şi viaţa era lumina oamenilor." 
(Ioan 1:4).” (Cugetări de pe mun-
te, p. 39).

Dragi tineri, trăim zile în care 
avem de toate. Orice mijloace ne 
sunt la îndemână pentru a trans-
mite lumii cu putere Cuvântul lui 
Dumnezeu. De ce avem rețineri? 
De ce ne vedem atât de slabi şi 
fără putere? Se pare că descuraja-
rea ne-a copleşit şi, asemenea lui 
Ilie, încercăm să ascundem lumi-

F lac ăra 
de sub 
obroc

Adrian Barnea

Sâmbătă,  
25 martie 2017, 
după amiază
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na pe care o deținem, alegând să 
nu spunem nimic despre ea. „Şi 
acolo, Ilie a intrat într-o peşte-
ră şi a rămas în ea peste noapte. 
Şi cuvântul Domnului i-a vorbit 
astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” El a 
răspuns: „Am fost plin de râv-
nă pentru Domnul Dumnezeul 
oştirilor; căci copiii lui Israel au 
părăsit legământul Tău, au sfă-
râmat altarele Tale şi au ucis cu 
sabia pe prorocii Tăi; am rămas 
numai eu singur, şi caută să-mi ia 
viaţa!” (1 Împăraţi 19:9-10). 

„Doamne, sunt singur!” Aces-
tea erau cuvintele lui Ilie. Ne 
este frică să fim singuri? Ne 
vedem neajutorați şi lipsiți de 
importanță? În acest caz lumina 
nu va mai lumina, pentru că noi 
o ținem ascunsă!
În întuneric, 
dar totuși în lumină

De-a lungul istoriei au fost 
bărbați care mereu erau gata 
pentru misiune, pentru impli-
care. Cât de minunat lucrea-
ză Dumnezeu! Este gata să ne 
scoată din singurătate pentru 
a lucra în via Sa cu putere şi să 
ne aducem aminte de minunata 
făgăduință: „Nu te teme de ei; 
căci Eu sunt cu tine ca să te scap 
– zice Domnul.” (Ieremia 1:8).

„În fruntea celor chemaţi să 
conducă biserica din întuneri-
cul papalităţii la lumina unei 
credinţe mai curate stă Martin 
Luther. Plin de zel, înflăcărat şi 
evlavios, necunoscând nicio altă 
frică decât frica de Dumnezeu 
şi nerecunoscând nicio altă te-
melie pentru credinţa creştină 
decât Sfintele Scripturi, Martin 
Luther a fost omul timpului său. 
Prin el, Dumnezeu a îndeplinit 
o lucrare mare pentru reforma-
rea bisericii şi pentru iluminarea 
lumii.”(Istoria mântuirii, p. 341).

Pentru aceasta, avea nevoie de 
o pregătire specială, o legătură 

strânsă cu Dumnezeu, şi aceasta 
nu o putea obține decât din stu-
dierea scripturilor.

„Luther folosea pentru studiu 
orice clipă liberă, după îndepli-
nirea datoriilor zilnice, lipsindu-
se de somn şi renunţând chiar şi 
la timpul petrecut cu mesele lui 
umile. Cea mai mare plăcere a lui 
era studiul Cuvântului lui Dum-
nezeu. El găsise o Biblie prinsă cu 
un lanţ de peretele mănăstirii şi se 
ducea adesea s-o citească. Când 
şi-a întors faţa de la Roma, el şi-a 
întors şi inima, iar de la data aceea 
separarea s-a adâncit până când 
el a rupt orice legătură cu biserica 
papală. Cu îndrăzneală, Luther 
şi-a început lucrarea ca un erou 
al adevărului. Glasul i se auzea la 
amvon într-o avertizare solemnă 
şi stăruitoare. El prezenta înain-
tea poporului caracterul ofensator 
al păcatului şi învăţa că este im-
posibil ca omul să-şi micşoreze 
vina sau să scape de pedeapsa ei, 
prin faptele proprii. Nimic nu-l 
poate salva pe păcătos decât po-
căinţa înaintea lui Dumnezeu şi 
credinţa în Hristos. Harul Dom-
nului Hristos nu poate fi cumpă-
rat; este un dar fără plată.” (Istoria 
mântuirii, p. 342).

Cele 95 de teze ale lui Mar-
tin Luther au declanşat Reforma 
Protestantă în Germania.
Lumina de sub obroc 
trebuie scoasă 

Lucrarea pe care a făcut-o 
Luther are un impact mare chiar 
şi în zilele de astăzi. Putem ob-
serva că aici este vorba de con-
sacrare deplină şi de o dorință 
destul de mare de a-L mărturisi. 
Ce facem? Care este atitudinea 
noastră în aceste zile de pe urmă? 
Dragi tineri, Isus vine, vine cu-
rând! Cât de pregătiți suntem 
pentru revenirea Sa? Ce am fă-
cut ca El să vină mai repede? Îl 
mai aşteptăm? Flacăra credinței 

parcă se stinge, şi uităm să mai 
facem ceva ca să o întreținem. 
Aşteptăm ca alte persoane să in-
tervină, dar nu, aici ne înşelăm 
amarnic, noi suntem cei care 
trebuie să luptăm pentru Hris-
tos! Noi trebuie să fim gata să ne 
aruncăm la picioarele Lui Isus şi 
să spunem: „Doamne, foloseşte-
mă cum ştii mai bine în slujba 
Ta, acolo unde sunt eu!” 

„Mulţi merg în mod direct 
contra luminii pe care Dum-
nezeu a dat-o poporului Său, 
pentru că ei nu citesc cărţile 
care conţin lumina şi cunoştin-
ţa despre avertismente, mustrări 
şi înştiinţări. Interesul faţă de 
lume, iubirea pentru modă şi lip-
sa religiozităţii au întors atenţia 
de la lumina lui Dumnezeu, dată 
în mod atât de milostiv, în timp 
ce cărţile şi revistele care conţin 
erori circulă pretutindeni în toa-
tă ţara. Scepticismul şi necredinţa 
se dezvoltă pretutindeni. Lumina 
atât de preţioasă, venind de la tro-
nul lui Dumnezeu, este ascunsă 
sub obroc. Dumnezeu va face răs-
punzător pe poporul Său pentru 
această neglijenţă. Trebuie să I se 
dea socoteală pentru fiecare rază 
de lumină pe care El a lăsat-o să 
lumineze pe cărarea noastră, fie 
că a fost folosită pentru înainta-
rea noastră în lucrurile cereşti, fie 
că a fost respinsă, pentru că a fost 
mai plăcut să urmeze înclinaţiile 
inimii.” (5 T., pg. 681). 

Respingerea luminii îi ţine pe 
oameni captivi, îi leagă cu lanţu-
rile întunericului şi necredinţei. 
„Sufletul care refuză să asculte 
invitaţia milei, şi face aceasta zi 
după zi, în curând va auzi cele 
mai urgente apeluri fără acea 
emoţie care să-i mişte sufletul. 
Ca împreună lucrători cu Dum-
nezeu, avem nevoie de cea mai 
fierbinte evlavie şi mai puţină 
înălţare de sine. Cu cât este eul 
mai înălţat, cu atât mai mică va 
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fi credinţa în Mărturiile Duhu-
lui lui Dumnezeu… Cei care se 
încred cu totul în ei înşişi vor 
vedea din ce în ce mai puţin pe 
Dumnezeu în Mărturiile Spiri-
tului Profetic.” (Mărturia nr. 31, 
p. 130, 1882).

Lucrarea trebuie adusă la în-
deplinire degrabă, din oraş în 
oraş. Lumina care a fost aşezată 
sub obroc trebuie scoasă şi aşe-
zată în candelă, pentru a da lu-
mină tuturor celor din casă. Mii 
de oameni din oraşele noastre se 
află în întuneric, iar lui Satana îi 
convine întârzierea; căci această 
întârziere îi dă ocazia să lucreze 
în aceste câmpuri prin interme-
diul unor oameni influenţi, care 
îi urmează planurile. Ne putem 
bizui acum pe bărbaţii noştri 
din funcţii de răspundere, că îşi 
fac partea cu umilinţă şi noble-
ţe? Să se trezească, dar, străjerii! 
Niciunul să nu continue să fie 
indiferent faţă de această situa-
ţie. Ar trebui să existe o trezire 
totală a fraţilor şi surorilor din 
comunităţile noastre. Unde sunt 
oamenii care să lucreze, să stu-
dieze şi să agonizeze în rugăciu-
ne ca Domnul Hristos? Noi nu 
trebuie să ne mărginim eforturi-
le doar la câteva locuri. 
„Dacă vă vor prigoni 
într-o cetate, să fugiţi 
în alta" (Matei 10:23). 
Să fie urmat planul 
Domnului Hristos. 
El a urmărit continuu 
ocazii de a Se angaja 
în lucrare personală, 
fiind gata întotdeauna 
să trezească interesul 
oamenilor, atrăgându-i 
la studiul Scripturilor. 
El a lucrat cu răbdare 
pentru oamenii care nu 
cunoşteau adevărul. În 
timp ce noi zăbovim 
sau pierdem vremea, 
plănuind cum să ajun-

gem la sufletele care pier, Satana 
născoceşte tot felul de metode de 
a împiedica lucrarea.

„Niciodată să nu vă ascundeţi 
drapelul, niciodată să nu puneţi 
lumina sub obroc sau sub pat, 
ci puneţi-o într-un sfeşnic, ca 
să dea lumină pentru toţi aceia 
care sunt în casă. Aţi căutat înţe-
lepciunea de a face tot binele pe 
care îl puteaţi face? Aţi încercat 
să atrageţi atenţia celor cu care 
aţi făcut cunoştinţă la adevăru-
rile Bibliei? N-aţi pus stindardul 
la spate, pentru că vă era ruşine 
să fiţi priviţi ca un popor deose-
bit al lui Dumnezeu? „Pentru că 
de oricine se va ruşina de Mine 
şi de cuvintele Mele… se va ru-
şina şi Fiul omului, când va veni 
în slava Tatălui Său, împreună cu 
sfinţii îngeri.” (5 T., p. 588).

„Nu e mai bine să faceţi ceea 
ce Domnul v-a arătat lămurit 
că trebuie să faceţi? Hotărâţi-
vă acum să părăsiţi preferinţele 
voastre, căile voastre şi să ascul-
taţi de glasul Lui. Căutaţi-L pe 
Domnul cu cea mai mare râvnă, 
cu rugăciune smerită şi călduroa-
să pentru înţelepciune şi succes 
în efortul acesta. Apoi scoateţi 
lumina de sub obroc, ducând-o 

departe de locul ce pare cel mai 
favorabil pentru interesele voas-
tre financiare, şi de sub pat, du-
când-o departe de locul cel mai 
convenabil pentru confortul vos-
tru, şi puneţi-o în sfeşnic, astfel 
ca să poată lumina tuturor celor 
care sunt în casă.” (8 T., p. 76).

Este momentul în care trebu-
ie să lucrăm. Avem o datorie so-
lemnă de a lucra pentru Hristos. 
Este timpul să facem o reformă 
în viețile noastre şi să menținem 
flacăra credinței aprinsă, să ne 
luptăm ca ea să fie dusă fiecărei 
persoane care nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu. Să ne facem timp 
să vorbim despre Isus, să ne ru-
găm pentru cei de lângă noi, să 
fim gata să ne tăgăduim pe noi 
înşine, răspunzând cu toții la 
chemarea Domnului! Haideți să 
scoatem flacăra de sub oboroc şi 
să o punem cu toții pe un munte 
înalt!  Am auzit glasul Domnu-
lui, întrebând: „Pe cine să trimit 
şi cine va merge pentru Noi?” Eu 
am răspuns: „Iată-mă, trimite-
mă!” (Isaia 6:8)

Dumnezeu să fie cu noi toți 
şi El să ne ajute să fim vase de 
cinste în slujba Sa! Amin!
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Dragi tineri, părinți și 
copii mă bucur că pot 
să împărtășesc cu voi 

câteva gânduri prețioase în această 
săptămână de rugăciune. Este un 
mare har că putem să avem mo-
mente de cercetare și de consacrare 
în aceste zile care par din ce în ce 
mai nesigure. Aș vrea să poposim 
în această oră de prelegere, lângă 
Acela care poate să facă din mine 
și din tine o torță, care să ardă ne-
contenit. Vreau să Îl simți în aceste 
momente cum îți umple sufletul, și 
să auzi vocea Lui caldă, care vrea 
să ofere hrană și băutură pentru 
sufletul tău înfometat și însetat. 
Oriunde ați fi în aceste momen-
te când studiați aceste gânduri 
rugați-vă: „Doamne, vreau să aud 
vocea Ta clar și fără bruiaje, vreau 
să îmi spui ce vrei de la mine în 
acest moment. Vreau să Te ascult 
cu toată atenția sufletului meu! < 
Vorbește-mi Doamne, căci robul 
tău asculta >”

La început...
Dumnezeu a creat şi creează 

mereu, ceva original, pe când cel 
rău nu poate să ofere origina-
lul, ci doar contrafaceri, mai pe 
limbajul nostru fake-uri. Care 
dintre aceste două opțiuni ți se 
pare mai familiară pentru tine: 
contrafacere (fake) sau original? 

Dumnezeu a creat omul ca o 
ființă originală, dar Satana a in-
trat în tablou destul de devreme 
pentru a-l face pe om să păcă-
tuiască, şi să-l priveze astfel de 
nemurire.  

Dumnezeu a întemeiat to-
tul pe ascultare. El a oferit toa-
te darurile minunate - viaţă, un 
caracter drept, stăpânire asupra 
pământului şi un cămin frumos 
în Grădina Edenului. Apoi, le-a 
făgăduit că aceste binecuvântări 
vor continua la infinit cu o sin-
gură condiţie: ‚Ascultă şi vei trăi, 
nu asculta şi vei muri’. 

Dar după puțin timp a venit 
contrafacerea: „Hotărât, că nu 
veţi muri... în ziua când veţi mân-

ca din el vi se vor deschide ochii şi 
veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând 
binele şi răul.“ (Geneza 3:4,5). Şi 
omul a ales opțiunea şarpelui. L-a 
atras mai mult contrafacerea. Şi 
care a fost rezultatul?

„Prin păcat, a fost stricat chipul 
lui Dumnezeu în om şi aproape 
că a fost şters.” (5 T., p. 743).

„Puţin câte puţin, Satana a 
pregătit calea pentru capodope-
ra amăgirii lui. Încă nu şi-a atins 
realizarea deplină a planurilor 
lui, dar şi-o va atinge în ultima 
perioadă de timp rămasă, iar lu-
mea va fi atrasă de partea înşelă-
toriei lui. Oamenii se lasă repede 
adormiţi, legănaţi într-o sigu-
ranţă fatală, pentru a nu se mai 
trezi decât la revărsarea mâniei 
lui Dumnezeu.” (Istoria Mântu-
irii, p. 398).

Contrafacerea pe timpul  
lui Moise

„Aaron a luat acum toiagul şi 
l-a aruncat înaintea lui Faraon. 
Acesta s-a făcut şarpe. Împă-

Cristian Paulescu

Contrafacerea

Duminică,  26 martie 2017
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ratul a trimis după „înţelepţi şi 
vrăjitori“ care „şi-au aruncat şi 
ei toiegele lor şi s-au făcut şerpi; 
însă toiagul lui Aaron a înghiţit 
toiegele lor.

În realitate, vrăjitorii nu au 
făcut ca toiegele lor să se prefacă 
în şerpi; ci, prin magie, înfăptui-
tă de marele înşelător, ei au putut 
da această iluzie. Nu era în pute-
rea lui Satana să transforme to-
iegele în şerpi vii. Prinţul răului, 
deşi poseda toată înţelepciunea 
şi puterea unui înger căzut, nu 
avea puterea de a crea sau de a da 
viaţă; aceasta este o prerogativă 
ce aparţine numai lui Dumne-
zeu.” (Patriarhi și profeți, p. 263).

Scumpi tineri, Satan este un 
mare magician. El poate să con-
trafacă ceva într-un mod frumos, 
dar nu uitați un sigur lucru, care 
contează cel mai mult: frumo-
sul pe care îl creează el, este fără 
viață, oferindu-ne doar iluzii şi 
baloane de săpun.

 „Satana a făcut însă tot ce 
i-a stat în putere, el a înfăptuit 
o contrafacere. În felul acesta, 
prin contrafacerea sa, Satana şi-a 
atins scopul de a-i încăpăţâna 
pe egipteni în răzvrătirea lor şi 
de a-l face pe Faraon să-şi îm-
pietrească inima şi să nu se lase 
înduplecat. Satana spera, de ase-
menea, să slăbească credinţa lui 
Moise şi a lui Aaron în originea 
divină a misiunii lor.” (Patriarhi 
și profeți, p. 264).

Vrăjmaşul încearcă să ne slă-
bească credința, încearcă să adu-
că îndoială în inimă şi să pună în 
incertitudine misiunea noastră. 
Care a fost rezultatul contrafa-
cerii lui Satana?

 „Singurul rezultat a fost acela 
că s-a pregătit calea pentru ma-
nifestări şi mai mari ale puterii 
şi slavei divine şi de a face şi mai 
vădit, atât pentru israeliţi, cât şi 
pentru tot Egiptul, existenţa şi 
suveranitatea adevăratului şi vi-

ului Dumnezeu.” (Patriarhi și 
profeți, p. 334).

Haideți să lăsăm pe Dum-
nezeu să Îşi manifeste puterea 
şi slava divină în sufletul nostru, 
în familia noastră şi în biserica 
noastră.

Diferența dintre încumetare  
și credință

„Încumetarea este o contrafa-
cere a lui Satana. — Credinţa nu 
se asociază cu încumetarea sub 
nicio formă. Doar cel care deţine 
adevărata credinţă este în sigu-
ranţă împotriva ispitei încume-
tării, deoarece încumetarea este 
contrafacerea lui Satana pentru 
credinţă. Credinţa apelează la fă-
găduinţele lui Dumnezeu şi evi-
denţiază roadele ascultării. Încu-
metarea apelează, de asemenea, 
la făgăduinţele lui Dumnezeu, 
dar le foloseşte în acelaşi mod în 
care le-a folosit şi Satana, şi anu-
me pentru a scuza neascultarea.” 
(Minte, Caracter, Personalitate, 
vol. 2, p. 534).

„Credinţa i-ar fi determinat 
pe primii noştri părinţi să aibă 
încredere în iubirea lui Dum-
nezeu şi să respecte poruncile 
Lui. Încumetarea i-a condus la 
încălcarea Legii Sale, crezând, 
în acelaşi timp, că marea 
Lui iubire îi va scăpa de 
consecinţa păcatului lor. 
A cere favoarea Cerului, 
fără a îndeplini condiţii-
le în virtutea cărora ha-
rul urmează a fi oferit, 
nu înseamnă credinţă. 
Credinţa veritabilă se 
întemeiază pe făgăduin-
ţele şi prevederile Scrip-
turii.” (Idem). 

Contrafacerea harului
Harul lui Dumne-

zeu, care ne învață să o 
rupem cu păgânătatea şi 
cu poftele lumeşti, astăzi 

este contrafăcut într-un har ief-
tin, care te lasă să te complaci în 
păcat. La orice pas sunt capcane. 
Doar o viață legată cu Hristos în 
Dumnezeu ne mai poate ține as-
tăzi în siguranță. Care este una 
dintre minciunile zilelor noas-
tre? Iată ce ne spune Cuvântul 
lui Dumnezeu:

„Dacă nu ar exista alte do-
vezi, ar trebui să fie destul pentru 
creştin faptul că Satana nu face 
nicio deosebire între neprihăni-
re şi păcat, între cei mai curaţi şi 
nobili apostoli ai lui Hristos şi 
cei mai decăzuţi slujitori ai lui 
Satana. Prezentându-i pe cei mai 
decăzuţi dintre oameni ca fiind 
în cer, în poziţii înalte, Satana 
spune, de fapt, lumii: Nu con-
tează cât eşti de rău; nu contează 
dacă vei crede sau nu în Dumne-
zeu şi în Biblie. Trăieşte cum îţi 
place; cerul este oricum căminul 
tău. ” (Istoria mântuirii, p. 396).

„Viaţa celor care mărturisesc 
a fi creştini, dar care nu tră-
iesc viaţa lui Hristos, e o bătaie 
de joc la adresa religiei. Fiecare 
persoană al cărei nume e scris în 
registrul bisericii are obligaţia de 
a-L reprezenta pe Hristos, dând 
pe faţă podoaba lăuntrică a unui 
duh blând şi liniştit. Ei trebuie să 
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fie martorii Lui, făcând cunoscut 
avantajele umblării şi lucrării, 
aşa cum le-a dat exemplu Hris-
tos. Adevărul pentru acest timp 
trebuie să apară în puterea lui în 
viaţa acelora care-l cred şi tre-
buie să fie transmis lumii. Cre-
dincioşii trebuie să reprezinte în 
viaţa lor puterea Lui de a sfinţi şi 
înnobila. ” (9 T. p. 22).

„Cel mai puternic bastion al 
viciului din lumea noastră, nu 
este viaţa nelegiuită a păcătoşi-
lor abandonaţi sau a proscrişilor 
degeneraţi, ci o viaţă care pare 
virtuoasă, onorabilă şi nobilă, dar 
în care este nutrit un păcat, este 
îngăduit un viciu... În felul aces-
ta, geniul, talentul, simpatia şi 
chiar faptele generoase şi amabile 
pot deveni momeli ale lui Satana 
pentru a ademeni sufletele în pră-
pastia ruinei.” (Educația, p. 150).
Reforma față în față  
cu contrafacerea

„Înainte de revărsarea finală a 
judecăţilor lui Dumnezeu peste 
pământ, în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu va avea loc o aşa re-
înviorare a evlaviei de la început, 
cum nu s-a mai văzut din timpu-
rile apostolice. Duhul şi puterea 
lui Dumnezeu vor fi revărsate 
peste copiii Săi. În vremea aceea, 
mulţi se vor despărţi de bisericile 
acelea în care dragostea pentru 
lume a luat locul iubirii faţă de 
Dumnezeu şi faţă de Cuvântul 
Său. Mulţi, atât slujitori, cât şi 
laici, vor primi cu bucurie acele 
adevăruri mari pe care Dumne-
zeu le-a rânduit să fie vestite în 
vremea aceea, pentru a pregăti 
un popor pentru a doua venire a 
Domnului.” (Marea luptă, p. 464)       

 „Vrăjmaşul sufletelor doreşte 
să împiedice această lucrare; şi 
înainte ca timpul pentru o ase-
menea mişcare să vină, el va lucra 
ca să o prevină, prin introducerea 
unei contrafaceri sau imitaţii. În 

acele Biserici pe care el le poate 
aduce sub puterea sa înşelătoare, 
el va face să pară că binecuvân-
tarea specială a lui Dumnezeu 
este revărsată; în mijlocul lor se 
va manifesta ceea ce se va crede a 
fi un mare interes religios. Mul-
ţimi de oameni se vor bucura că 
Dumnezeu lucrează miraculos 
pentru ei, în timp ce lucrarea 
este a unui alt spirit. Sub o mas-
că a religiei, Satana va căuta să 
extindă influenţa sa asupra lumii 
creştine.“ (Idem).  

Recunoaşteți astăzi persoana 
sau sistemul prin care se încearcă 
să se facă „reforma”! Dragi tineri, 
astăzi asistăm la o pseudo-refor-
mă a vrăjmaşului. 

Se pune acum o întrebare: noi 
suntem implicați în reformă sau 
pseudo-reformă? În această bă-
tălie nu există neutralitate. Cu ce 
suntem noi implicați în ultima 
mare reformă pe care vrea să o 
facă Dumnezeu? Nu cumva este 
posibil să avem aceeaşi atitudine 
ca şi Nero, care, în timp ce țara 
ardea, el cânta din liră? 

Trăim într-o societate care 
este din ce în ce mai rezistentă la 
şocul păcatului. Am pierdut ca-
pacitatea de a roşi când păcătuim. 
Semănăm critică, neîncredere, 
vrăjmăşie şi dezorganizare. Am 
început să vorbim, să gândim, să 
arătăm şi să acționăm la fel ca lu-
mea din jurul nostru. Ne pierdem 
caracterul distinctiv, de popor al 
lui Dumnezeu şi este din ce în 
ce mai greu să facem distincția 
dintre creştini şi necreştini. Ci-
tim aceleaşi romane, privim 
aceleaşi imagini, participăm la 
aceleaşi concerte şi frecventăm 
aceleaşi locuri de distracție. Ni-
velul adaptării noastre la cealaltă 
împărăție creşte în loc să scadă. 
Să ne punem întrebarea: Suntem 
reformatori sau deformatori?

„Niciun om nu este sigur, nici 
măcar o zi sau o oră fără rugă-

ciune. În mod deosebit trebuie 
să-L rugăm pe Domnul pentru 
înţelepciunea de a înţelege Cu-
vântul Său. Aici sunt descoperite 
ademenirile ispititorului şi mij-
loacele prin care i se poate îm-
potrivi cu succes. Satana este ex-
pert în citarea Scripturii şi în a-şi 
pune propria interpretare asupra 
pasajelor prin care nădăjduieşte 
să ne facă să cădem. Trebuie să 
studiem Biblia cu inima umilită 
şi să nu pierdem niciodată din 
vedere dependenţa noastră de 
Dumnezeu. În timp ce trebuie să 
fim continuu atenţi la planurile 
lui Satana, trebuie să ne rugăm 
continuu în credinţă: „Şi nu ne 
duce în ispită“.” (Marea luptă,  
p. 530). 

Apogeul contrafacerii
„Ca apogeu al marii drame 

a amăgirii, Satana însuşi Îl va 
imita pe Domnul Hristos. Se va 
arăta printre oameni, ca o fiinţă 
maiestuoasă, de o strălucire ui-
mitoare, semănând cu descrierea 
Fiului lui Dumnezeu, dată de 
Ioan în Apocalipsa (Apocalipsa 
1:13-15). Slava care-l va încon-
jura nu va fi întrecută de nimic 
din ceea ce a văzut ochiul mu-
ritor până atunci. În văzduh va 
răsuna strigătul de biruinţă: „A 
venit Hristos! A venit Hristos!“ 

Oamenii vor cădea la pământ 
şi i se vor închina, în timp ce el îşi 
va ridica mâinile şi va rosti o bi-
necuvântare asupra lor, aşa cum îi 
binecuvânta Domnul Hristos pe 
ucenicii Săi, când era pe pământ. 
Glasul lui va fi blând, liniştit şi 
foarte melodios. În cuvinte du-
ioase, pline de milă, el va prezenta 
unele din acele adevăruri cereşti, 
pline de har, pe care le rostea 
Mântuitorul. Va vindeca bolile 
oamenilor şi, apoi, asumându-şi 
caracterul lui Hristos, va pretin-
de că a schimbat Sabatul cu du-
minica şi le va porunci tuturor să 
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sfinţească ziua pe care a binecu-
vântat-o.” (Marea Luptă, p. 624).
Redeșteptarea adevărată

„Domnul Hristos aşteaptă 
cu mult dor să se manifeste în 
biserica Sa. Când caracterul 
Domnului Hristos va fi în mod 
desăvârşit reprodus în poporul 
Său, atunci El va veni să-i ia la 
Sine ca fiind ai Săi.” (Parabolele 
Domnului Hristos, p. 69). 

Isus aşteaptă să fie dorit. Din 
nefericire, în dreptul multo-
ra dintre noi, aşteaptă în zadar. 
Cum este viața ta chiar acum? 
Este rece sau fierbinte pentru 
El? Eşti prea ocupat ca să mai 
citeşti Biblia? Eşti prea obosit 
ca să te mai rogi? Eşti prea în-
drăgostit de tihnă şi de confortul 
acestei lumi, ca să te mai deran-
jezi să lucrezi pentru Împărăție? 
Nu eşti cumva un rătăcitor prin 
pustia formalismului arid? Cum 
este credința ta? Vie, mereu cres-
cândă? Te apropii din ce în ce 
mai mult de Dumnezeu? Care 
este relația ta cu Dumnezeu?

Dragi tineri, este posibil să 
fim în aceste momente „pacienți”, 
aflați în comă în Serviciul de 
Urgențe al cerului şi avem nevo-
ie să fim atinşi de puterea divi-
nă chiar acum, pentru ca să fim 
salvați din ghearele morții spiri-
tuale. Isus vrea să te ducă într-un 
loc mai bun. Vrea să te cuprindă 
în brațe şi să-ți vindece sufletul. 
Vrea să fii convins că El este real, 
şi că poate să dea vieții tale o nouă 
țintă, o bucurie mai presus de ori-
ce aşteptări. Vrei să mergi cu El?

„De nimic nu se teme Satana 
atât de mult ca de aceea ca po-
porul lui Dumnezeu să libereze 
calea, îndepărtând orice piedică, 
astfel încât Domnul să poată 
turna Duhul Său asupra bisericii 
lâncezite şi asupra unei adunări 
nepocăite. Dacă ar fi după Sata-
na, n-ar mai avea loc niciodată 

o redeşteptare, mare sau mică, 
până la vremea sfârşitului. Dar 
noi n-am fost lăsaţi în necunoş-
tinţă în ce priveşte amăgirile sale. 
Este cu putinţă să ne împotrivim 
puterii sale. Când calea pentru 
Duhul lui Dumnezeu este pre-
gătită, va veni şi binecuvântarea. 
Dacă Satana nu poate să închi-
dă ferestrele cerului ca ploaia să 
nu mai poată veni pe pământ, cu 
atât mai mult nu va putea împie-
dica o ploaie de binecuvântare 
de a cădea asupra poporului lui 
Dumnezeu. Nelegiuiţii şi demo-
nii nu pot împiedica lucrarea lui 
Dumnezeu, şi nici nu pot opri 
prezenţa Sa de la adunările po-
porului Său, dacă ei, cu inimile 
supuse şi smerite, îşi vor mărtu-
risi şi îndepărta păcatele lor, şi se 
vor prinde cu credinţă de făgă-
duinţele Sale“. (Solii pentru tine-
ret, p. 102).
Apel pentru tine

Dragi tineri, ne stă în față 
ultima mare criză. Ce ne va 
ține pe noi în siguranță atunci? 
Experiențele pe care le avem 
astăzi cu Dumnezeu. Nu există 
nimic mai frustrant, decât să fii 
creştin şi să nu-L cunoşti pe Isus. 
Trebuie să ajungem la o relație 

atât de personală, încât propria 
noastră voință să fie absorbită 
de voința Lui. Hristos ne-a spus 
că putem fi creştini vii doar dacă 
Îl căutăm zilnic. Am fost creați 
ca să relaționăm cu Dumnezeu. 
Cum putem face aceasta?

„Nimeni nu este practic mai 
neajutorat, dar de fapt invincibil, 
ca sufletul care îşi simte nimicni-
cia şi se bizuie total pe meritele 
Mântuitorului. Prin rugăciune, 
prin studierea Cuvântului Său, 
prin credinţa în prezenţa Sa 
constantă, cea mai slabă fiinţă 
omenească poate trăi în continu-
are cu Hristos cel viu, iar El o va 
ţine cu o mână care nu-i va da 
drumul niciodată.” (Divina vin-
decare, p. 136).

În momentul acesta, te rog, 
din adâncul sufletului meu, prin-
de-L pe Isus de mână şi spune-I: 
„Doamne, îți cer iertare pentru 
trecutul meu. Sunt aici pentru că 
am nevoie de Tine. Isus, vreau să 
fiu al Tău şi vreau să fii al meu. 
Vreau să îmi fii tovarăş zi de zi. 
Îmi doresc ca puterea Ta divină 
să curgă prin mine, astfel încât 
oamenii să fie atraşi către Tine. 
Iar de astăzi, doresc să călătorim 
împreună spre Casă. 

  Mie dor de –ACASĂ.”
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Miercuri,  29 martie 2017

Cea mai importantă  solie
„Am văzut apoi pe îngerul 

al treilea (Apocalipsa 14:9-11). 
Îngerul care mă însoțea a spus: 
„Înfricoşătoare este lucrarea lui. 
Teribila este misiunea sa. El este 
îngerul care trebuie să aleagă grâ-
ul de neghină şi să sigileze sau să 
lege grâul pentru grânarul ceresc. 
Aceste lucruri trebuie să absoar-
bă în întregime mintea şi întreaga 
atenție.” (Evenimentele ultimelor 
zile, p. 11).

Solia îngerului al treilea, prin 
natura sa solemnă, ne avertizea-
ză împotriva sistemului fals de 
închinare, care este promovat,  
conform Spiritului Profetic, de 
către Biserica Romano-Catolică, 
ce doreşte să-şi impună autori-
tatea sa în fața lumii, uzurpând-o 
pe cea a lui Dumnezeu, prin im-

Resuscitarea 
credinței

                         

 Slavic Popa

punerea sabatului fals: duminica. 
Ni se dă avertizarea: „dacă se în-
chină cineva fiarei şi icoanei ei şi 
primeşte semnul ei pe frunte sau 
pe mână, va bea şi el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu, turnat ne-
amestecat...” (Apocalipsa 14:9).   
Aceasta include, de asemenea, 
Sabatul sfânt, Reforma Sanitară 
şi „aici este răbdarea sfinților, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credința lui Isus.”

Cel rău face tot posibilul să 
îngrădească orice cale de acces a 
acestei solii către lume. „Satan a 
determinat o stare de lucruri prin 
care proclamarea soliei îngerului 
al treilea să fie îngrădită… Nu 
trebuie să fie nicio scădere a ade-
vărului, nicio înăbuşire a soliei 
pentru acest timp. Solia îngeru-
lui al treilea trebuie să fie întărită 
şi confirmată… S-a vorbit prea 

mult pe ocolite în proclamarea 
soliei. Solia nu a fost dată aşa de 
clar şi de distinct, cum ar fi trebu-
it.” (Evanghelizarea, p. 320 engl.).

Un scurt istoric al Reformei 
Protestante

„Noi trebuie să vedem în is-
torie împlinirea profeției, să stu-
diem lucrurile Providenței în 
marile mişcări reformatoare şi 
să înțelegem desfăşurarea eveni-
mentelor în pregătirea națiunilor 
pentru conflictul final al marii 
confruntări.” (8 T., p. 307). 

La 10 noiembrie 1483, în lo-
calitatea Eisleben, Germania, se 
naşte Martin Luther. Un tânăr 
deosebit, de talia lui Neemia, Ilie 
şi Ioan Botezătorul; cel care, prin 
curajul credinței sale, a declanşat 
marea Reformă Protestantă – 
mişcare religioasă considerată a 
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fi cea mai importantă revoluție 
din istoria omenirii. La câțiva ani 
după începutul Reformei, Luther 
spunea: „Dumnezeu nu numai că 
mă conduce, El mă împinge îna-
inte. El mă trage după Sine. Eu nu 
sunt stăpân pe mine. DORESC 
SĂ TRĂIESC ÎN LINIŞTE, 
dar sunt aruncat în mijlocul fră-
mântărilor şi revoluțiilor.” (Marea 
Luptă, p. 123). 

Inițial, Luther se pregătea să 
devină avocat, însă Dumnezeu, în 
providența Sa, îi schimbă direcția 
profesională, făcându-l construc-
tor în marele templu duhovnicesc. 
Şi astfel, la 22 de ani, el devine că-
lugăr din ordinul Augustin. Este 
dominat de un profund sentiment 
al nevredniciei sale, dedicându-
se, din această cauză, ascetismu-
lui, pentru a ajunge la purificare. 
În anul 1510 pleacă în pelerinaj 
la Roma. În timp ce urca trep-
tele Santei Escala, în genunchii 
înroşiți de sânge, aude în spate-
le lui o voce: „Cel neprihănit va 
trăi prin credință.” Acest gând a 
fost scânteia care a aprins flacăra 
credinței autentice, răspândind 
speranța mântuirii  pentru întrea-
ga lume ce se afla în întunericul 
medieval. Doctrina justificării prin 
credință, şi nu prin fapte, ori acte 
de penitență, a constituit elemen-
tul principal al învățăturilor sale, 
bazat fiind pe Romani 1:16, 17. 

De fapt, acest concept al 
Evangheliei este sâmburele sau 
chivotul soliei celui de-al treilea 
înger. Şi dacă neprihănirea Dom-
nului Isus, care se capătă doar 
prin credință, a constituit spriji-
nul şi tăria lui Luther, în lupta cu 
taina nelegiuirii, şi a fost biruitor,  
şi  pentru noi astăzi reprezintă 
acelaşi lucru. Platoşa neprihăni-
rii este puterea, elementul cheie  
pentru îndeplinirea cu succes a 
mandatului nostru misionar față 
de lume. „Fiule, păstrează-ți inima 
mai mult decât orice…” (Prover-

bele 4:23) spune Cuvântul. Cum? 
Îmbrăcând această armătură care, 
conform cu Efeseni 6:11-17, tre-
buie îmbrăcată în întregime, ca să 
putem face față tuturor UNEL-
TIRILOR  diavolului. 

Indignat din cauza 
indulgențelor

Pe data de 31 octombrie 1517,  
Luther a publicat cele 95 de teze, 
şi le-a afişat public pe uşa cate-
dralei din Wittenberg. Ele au 
constituit o reacție la activitățile 
mercantile, nebiblice, ale vânzări-
lor de indulgențe, de către călugă-
rul dominican Tetzel. El (Tetzel) 
declara că, în virtutea certificate-
lor sale de iertare, toate păcatele 
pe care cumpărătorul ar dori să le 
facă după aceea, îi vor fi iertate, şi 
că nici pocăința nu mai era nece-
sară.” (Marea luptă, p. 125). Acest 
lucru l-a revoltat pe Luther. Nu 
prin bani, ci prin pocăință since-
ră se capătă iertarea. Într-adevăr, 
când încercăm să obținem mân-
tuirea noastră în virtutea fapte-
lor de caritate sau prin manevre 
financiare, fără harul lui Hristos, 
fără mărturisire şi păre-
re de rău pentru păcate 
şi, implicit, fără pocăință, 
nu stabilim noi doctri-
na indulgențelor, pe baza 
aceloraşi principii simila-
re, precum făcea Tetzel? 
Acea perioadă de conflict 
a constituit un punct de 
cotitură important în is-
toria omenirii…  Reforma 
începuse.

Istoria indulgențelor
Controversatele indul-

gențe au fost abandonate, 
teoretic, de către Biserica 
Catolică, în 1567 şi, prac-
tic, în 1960. Dar faimoa-
sele indulgențe au fost  
reintroduse,  spre entuzi-
asmul şi uimirea multora, 

începând cu jubileul declarat de 
către Papa Francisc. 

Tocmai  din cauza indul-
gențelor, care nu  făceau altceva 
decât să promoveze păcatul, anu-
lând sângele lui Hristos,  a înce-
put marea Reformă Protestantă. 
Oare, reintroducerea lor astăzi, să 
aibă o semnificație similară? Să 
fie acesta un semn, că o reformă 
adevărată  va fi declanşată în ca-
drul protestantismului? Trebuie 
ca flacăra credinței să ardă mai 
puternic în sfeşnicul Laodice-
ei.  Un amănunt interesant este 
consemnat în cartea Marea Lup-
tă, referitor la natura doctrinei 
indulgențelor. Numind-o astfel, 
înțelegem că nu este vorba de o 
simplă practică de negoț, ci inclu-
de lucruri mult mai adânci. În ce 
constă această doctrină? 

„Iertarea tuturor păcatelor tre-
cute, prezente şi viitoare şi elibe-
rarea de toate durerile şi pedepsele 
ce decurgeau din ele, erau făgădu-
ite tuturor acelora care se înscriau 
în războaiele pontifului, pentru 
a-şi extinde stăpânirea vremelni-
că, pentru a-şi pedepsi vrăjmaşii 
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sau pentru a extermina pe acei 
care îndrăzneau să-i conteste 
supremația spirituală.” Ascunde 
această doctrină a indulgențelor, 
persecuția? Timpul ne va spune.” 
(Marea luptă, p. 56).
Continuitatea protestului

La 31 octombrie 2016, în 
oraşul Lund din Suedia, țara 
urmaşilor lui Olaf şi Laurențiu 
Petri, a avut loc o adunare im-
portantă de unificare între Bi-
serica Catolică şi Biserica Re-
formată luterană. Această mică 
țară, care devenise cândva una 
din fortărețele protestantismului, 
şi-a schimbat direcția de gândire, 
asociindu-se din nou cu sistemul 
de care a fost separată atâta timp.  
Această întâlnire de importanță 
istorică s-a realizat cu ocazia ce-
lor 500 de ani de la Marea Schis-
mă între cele două biserici. Aici 
Luther, figurat vorbind, poate 
fi văzut dând mâna, în semn de 
împăcare, cu episcopul de Roma. 
Cu acea ocazie,  Papa Francisc  a 
declarat: „Miracolul unirii a înce-
put.” (http://www.quintinmoore.
com/2014/10/04/ the miracle- 
unity-has-begun/ ). 

Întreita alianță ce priveşte spi-
ritismul, protestantismul şi roma-
nismul, putem spune că s-a for-
mat. Nimeni nu  mai protestează. 
Tăcerea, referitor la acest subiect, 
este misterioasă şi ciudată. Spi-
ritul Profeției spune: „Roma-
nismul, ca sistem, nu  este astăzi 
mai în armonie cu Evanghelia lui 
Hristos, decât în oricare altă pe-
rioadă anterioară din istoria lui.” 
(Marea luptă, p. 564). „Papali-
tatea prezintă acum lumii o față 
mai plăcută… Ea s-a îmbrăcat în 
veşminte asemănătoare lui Hris-
tos, dar a rămas neschimbată.” 
„Declarația pusă în circulație în 
țările protestante, că Romano-
Catolicismul se deosebeşte mult 
mai puțin acum de protestantism, 

decât odinioară, nu este lipsită de 
temei. O schimbare a avut loc; 
dar schimbarea nu este la papa-
litate. Catolicismul se aseamănă 
mult cu protestantismul contem-
poran, deoarece protestantismul 
a degenerat în mare măsură față 
de zilele reformatorilor.” (Marea 
Luptă, p. 570, 571).

Isus sau Baraba
Atunci când a fost judecata 

Mântuitorului la Ierusalim, la un 
moment dat, Pilat le-a oferit o al-
ternativă oamenilor:  „Pe care din 
amândoi voiți să vi-l slobozesc?”  
„Pe Baraba”, au răspuns ei.” (Ma-
tei 27:21).

Baraba se asemăna în multe 
privințe cu Isus Hristos. Numele 
său era alcătuit din două cuvinte: 
Bar - fiu, ava – tată,  adică fiul ta-
tălui. Mai purta şi numele Isus: 
Isus Baraba. Ca apartenență po-
litică, era lider al unei grupări ce 
milita pentru eliberarea poporu-
lui de sub jugul roman. Un ast-
fel de lider era foarte apreciat şi 
privit ca un Mesia sau salvator al 
neamului.  Oamenii din poporul 
lui Dumnezeu erau în fața unei 
alegeri cruciale. „Care din cei doi 
va deveni liderul nostru?”. Prin 
lipsa lor de discernământ  nu fă-
ceau diferența. Totuşi, Baraba era 
lumesc şi nu se potrivea cu carac-
terul fără pată al lui Isus Hristos. 
În funcție de gustul şi înclinația 
noastră, alegem generalul căruia 
îi încredințăm viața noastră. Dis-

cernem pe adevăratul Mesia? Că-
ruia din cei doi i-am predat viața 
noastră?  „Când Domnul Hristos 
a fost pe pământ, lumea a preferat 
pe Baraba. Astăzi lumea şi bise-
ricile fac aceeaşi alegere. Scenele 
trădării, ale lepădării şi răstignirii 
vor fi repetate, şi anume pe o scala 
cu mult mai mare… ” (C.B.N.T., 
p. 42).
David și Goliat – Aplicație mo-
dernă

Şi acum, înfricoşătoarea pro-
vocare a fost lansată de  „marele 
Goliat” către creştinătatea sle-
ită de puteri şi epuizată; dacă se 
găseşte cineva să intre pe arena lu-
mii şi să poarte bătălia decisivă…  
Glasul lui Goliat, asemenea unui 
leu, care caută pe cine să înghită,  
răsună prin văzduh, ceea ce face 
pe „israeliți” să tremure“ de frică 
şi să tacă la provocările lui. Ei se 
justifică pentru neputința lor,  că 
„nu putem să ne luptăm cu popo-
rul acesta” şi „înaintea noastră şi 
față de „el” parcă suntem nişte lă-
custe.” (Numeri 13:33). „Cine se 
poate asemăna cu el şi cine poate 
să lupte cu el?” (Apocalipsa 13:4). 
Într-adevăr, lupta este asimetri-
că…. Goliat nu înceta să arunce 
ocară asupra lui Israel.  

În acele zile, Isai trimite pe 
David - un alt înger, ca să întă-
rească pe cei trei fii ai săi, cele trei 
solii îngereşti, cu hrană spirituală 
şi să aducă veşti de pe front. Au-
zind David cuvintele filisteanului, 

„Papalitatea prezintă acum lumii o 
față mai plăcută… Ea s-a îmbrăcat în 

veșminte asemănătoare lui Hristos, dar a 
rămas neschimbată.” - E.G.White
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s-a înfiorat şi i-a crescut indigna-
rea. „Am auzit glasul Domnului 
întrebând: „Pe cine să trimet, şi 
cine va merge pentru noi?” Eu am 
răspuns: „Iată-mă, trimite-mă.” 
(Isaia 6:8).  Şi astfel, îmbrăcând 
armura lui Dumnezeu, nu a lui 
Saul, David a fost biruitor. Ca-
racterul nu se poate împrumuta. 
Nişte pietre atât de mici, o victo-
rie atât de mare. Pietre şlefuite de 
pârâul Duhului Sfânt; deşi avea 
cinci, doar una a fost suficientă 
pentru luptă: credința. „Ei l-au 
biruit prin sângele Mielului, şi 
prin cuvântul mărturisirii lor, şi 
nu şi-au iubit viața chiar până la 
moarte.” (Apocalipsa 12:11).

Totuşi, înainte de a da lupta cu 
fiara şi cu semnul ei, lupta cea mai 
importantă care trebuie dusă, este 
cu noi înşine. Nimeni nu poate 
ajunge biruitor asupra eului per-
sonal, care e mai fioros decât „Go-
liat”, dacă nu se consacră în totali-
tate Domnului; aceasta înseamnă 
să nu-şi iubească viața chiar până 
la moarte. Jumătățile de măsu-
ră trebuie eliminate din caracter, 
prin Harul lui Dumnezeu, care 
mai este încă la dispoziția fiecărui 
tânăr şi tânără. Să facem alegerea 
potrivită. Primeşte-L pe Isus în 
viața ta şi împărtăşeşte-te de cina 
Sa cea tainică. Tu şi El. Tu poți 
să fii biruitor. Tu vei fi biruitor. 
De partea noastră este cea mai 
puternică armată, aşa că, să nu ne 
fie frică: prin credință vom fi mai 
mult decât biruitori. 

„Lucrarea de biruire a rău-
lui trebuie să fie realizată prin 
credință. Cei care merg pe câm-
pul de bătaie vor vedea că trebuie 
să-şi pună întreaga armură a lui 
Dumnezeu. Scutul credinței va fi 
apărarea lor şi îi va face apți pen-
tru a câştiga biruința. Nimic altce-
va nu va fi de vreun folos, în afară 
de aceasta - credința în Domnul 

oştirilor şi ascultarea de ordinele 
Sale...“ (Sfaturi pentru părinți, edu-
catori și elevi, p. 182, 183).

„V-am scris tinerilor, fiindcă 
sunteți tari şi Cuvântul Dom-
nului rămâne în voi, şi ați biruit 
pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici 
lucrurile din lume. Dacă iubeşte 
cineva lumea, dragostea Tatălui 
nu este în el. Căci tot ce este în 
lume: pofta firii pământeşti, pofta 
ochilor, şi lăudăroşia vieții, nu este 
de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea 
şi pofta ei trec; dar cine face voia 
lui Dumnezeu, rămâne în veac. 
Copilaşilor, este ceasul cel de pe 
urmă,  şi după cum ați auzit că are 
să vină antihrist, să ştiți că acum 
s-au ridicat mulți antihrişti: prin 
aceasta cunoaştem că este ceasul 
cel de pe urmă.” (1 Ioan 2:15-18).   

Concluzie
„Întrebarea de cea mai vitală 

importanță pentru acest timp este: 
Cine este de partea Domnului? 
Cine se va uni cu îngerul în trans-
miterea soliei adevărului către 
lume? Cine va primi lumina care 
urmează să umple întreg pămân-
tul cu slava lui? Acei care cultivă 
lumina pe care o au, vor primi mai 
multă.” (Solii Alese, vol. 3, p. 426).

„Forțele lui Satan nu vor tri-
umfa niciodată. Biruința va fi de 
partea soliei îngerului al treilea. 
Aşa cum Comandantul oştirii 
Domnului a dărâmat ziduri-
le Ierihonului, tot aşa va birui şi 
poporul Domnului, care păzeşte 
poruncile Lui, şi toate forțele care 
i se opun vor fi înfrânte.” (Eveni-
mentele ultimelor zile, p. 43).

                                            



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
Martie - Aprilie 201724

Vineri, 31 martie 2017                                           

Dragul meu tânăr cititor 
sau ascultător, părinte 
sau bunic, să ne ima-

ginăm că în această încăpere, în 
acest moment, prin uşa întredes-
chisă se furişează o persoană cu o 
sabie în mâna dreaptă. Este pu-
ternic, şi prin purtarea lui arată că 
se poate lupta cu oricine. Nu cre-
de în Dumnezeul tău şi urăşte pe 
toți care se încred în El. Te caută 
cu privirea. Nu-l  interesează ave-
rea ta, familia ta sau cu cine te vei 
căsători, studiile tale, telefonul tău 
sau ce haine porți, ci îl interesează 
răspunsul la o singură întrebare, 
răspuns care este decisiv şi pentru 
tine şi pentru el. Cu un glas pu-
ternic te întreabă: Crezi  în Dum-
nezeul  adevărat? Eşti pregătit să 
mori pentru El?...Dragul meu, ce 
răspuns poți să-i dai?...

Pentr u 
ce ești 

g ata să 
mor i?

Cristian Rădoiaș

  Cu toate că ne aflăm în pri-
măvara anului 2017,  pot spune 
că ne aşteaptă cât de curând „iar-
na creştinului”.  Sunt aproximativ 
500 de ani de când marele refor-
mator Martin Luther, condamnat 
de Roma,  declara cu putere: „Nu 
ştiu ce urmează să aibă loc, nici nu 
mă frământ să ştiu... Oriunde ar 
cădea trăsnetul, sunt fără teamă. 
Nicio frunză nu cade fără voia Ta-
tălui nostru. Cu mult mai mult Se 
va îngriji El de noi! Este un lucru 
uşor să mori pentru Cuvânt, din 
moment ce Însuşi Cuvântul, care 
S-a făcut trup, a murit. Dacă mu-
rim împreună cu El, vom trăi îm-
preună cu El; şi trecând prin ceea 
ce a trecut El înaintea noastră, vom 
fi acolo unde este El şi vom locui 
împreună cu El pe vecie.” (Marea 
luptă, cap. Despărțirea de Roma). 

 Acela care doreşte să predi-
ce Cuvântul lui Hristos în lume 
trebuie să se aştepte la moarte în 
orice clipă.

 „Împotrivirea este partea tu-
turor acelora pe care Dumnezeu 
îi foloseşte pentru a prezenta 
adevărurile care au o aplicaţie de-
osebită pentru vremea lor. Astfel, 
pentru zilele lui Luther era un 
adevăr prezent - un adevăr de o 
deosebită importanţă pentru vre-
mea aceea; există însă un adevăr 
prezent şi pentru biserica de as-
tăzi. Acela care face totul după 
sfatul voii Sale a găsit cu cale să-i 
pună pe oameni în diferite situa-
ţii şi să le încredinţeze îndatoriri 
speciale pentru vremurile în care 
trăiesc şi pentru condiţiile în care 
se găsesc. Dacă aceştia vor preţui 
lumina care le-a fost dată, li se va 
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descoperi o privire mai profundă 
a adevărului. Dar adevărul nu este 
astăzi mai dorit de majoritatea 
oamenilor de cum a fost dorit de 
papistaşii care s-au împotrivit lui 
Luther. Există şi azi, ca în veacu-
rile trecute, aceeaşi dispoziţie de a 
primi teoriile şi tradiţiile oameni-
lor în locul Cuvântului lui Dum-
nezeu. Aceia care prezintă ade-
vărul pentru vremea aceasta, nu 
trebuie să se aştepte să fie primiţi 
mai bine decât au fost primiţi 
reformatorii. Marea luptă dintre 
adevăr şi rătăcire, dintre Hristos 
şi Satana, trebuie să crească în in-
tensitate până la încheierea istori-
ei acestei lumi.” (Marea luptă, cap. 
Luther înaintea Dietei).

 Să ne oprim cu meditația 
asupra unor persoane din Sfânta 
Scriptură care, prin atitudinea lor, 
au răspuns afirmativ la întrebarea 
pusă la început: Eşti pregătit să 
mori pentru El?
 Trei robi în Babilon

Cred că istoria celor trei tineri 
este foarte actuală pentru noi, 
cei de astăzi. Vremea cuptorului 
încălzit de şapte ori cred că este 
foarte aproape, de aceea, este vi-
tal ca atunci când va trebui să 
stăm în faţa lui, să ştim exact ce 
trebuie să facem. Nebucadnețar, 
împăratul Babilonului, uitând pe 
Dumnezeul adevărat, dar având 
în minte visul cu chipul de aur, 
dorea ca toți să i se închine lui, 
iar împărăția pe care o conducea 
să fie veşnică. S-a înălțat un chip, 
s-a dat un ordin şi în ziua rându-
ită, o mulţime imensă „din toate 
popoarele, naţiunile şi limbile” s-a 
adunat în câmpia Dura.

„În ziua aceea memorabilă, 
puterile întunericului păreau că 
au câştigat o biruinţă categorică; 
se intenţiona ca închinarea la chi-
pul de aur să devină legată per-
manent de formele de idolatrie 
instituite şi să fie recunoscută ca 

religie de stat a ţării. Satan nă-
dăjduia prin aceasta să înfrângă 
planul lui Dumnezeu de a face, 
prin prezenţa Israelului captiv în 
Babilon, un mijloc de binecuvân-
tare pentru toate popoarele păgâ-
nătăţii. Dar Dumnezeu hotărâse 
altfel. Nu toţi şi-au plecat genun-
chiul în faţa simbolului idolatru 
al puterii omeneşti.” (Profeți și 
Regi, cap. Cuptorul de foc).

 Când cei trei evrei stăteau îna-
intea împăratului, el era convins 
că ei posedă ceva pe care ceilalţi 
înţelepţi din împărăţia lui nu-l 
posedau. Ei fuseseră credincioşi 
în îndeplinirea oricărei îndatoriri. 
El urma să-i treacă printr-o altă 
probă. Dacă îşi vor arăta bunăvo-
inţa de a se uni cu mulţimea în 
adorarea chipului, va fi bine pen-
tru ei; „dar dacă nu vă veţi închi-
na”, a adăugat el, „veţi fi aruncaţi 
pe dată în mijlocul unui cuptor 
aprins”. Apoi, cu mâna îndreptată 
în sus ca sfidare, a întrebat: „Care 
este Dumnezeul acela care vă va 
scoate din mâna mea?”

 Stând liniştiţi în faţa cupto-
rului, tinerii au 
răspuns: „Noi n-
avem nevoie să-
ţi răspundem la 
cele de mai sus. 
Iată, Dumneze-
ul nostru, căruia 
Îi slujim, poate 
să ne scoată din 
cuptorul aprins, 
şi ne va scoate din 
mâna ta, împăra-
te”. Credinţa lor 
s-a întărit atunci 
când au declarat 
că Dumnezeu va 
fi proslăvit prin 
eliberarea lor, şi 
cu asigurarea bi-
ruitoare, născută 
din încrederea 
deplină în Dum-
nezeu, au adău-

gat: „Şi chiar dacă nu ne va scoate, 
să ştii, împărate, că nu vom sluji 
dumnezeilor tăi, şi nici nu ne vom 
închina chipului de aur, pe care 
l-ai înălţat!” (Idem, cap. Cuptorul 
cu foc).

 Dumnezeu nu i-a uitat pe 
ai Săi. Când martorii Lui au 
fost aruncaţi în cuptorul aprins, 
Mântuitorul li S-a descoperit în 
persoană şi împreună, mergeau 
prin mijlocul focului. În prezen-
ţa Domnului căldurii şi al frigu-
lui flăcările şi-au pierdut puterea 
mistuitoare.

Cei trei tineri evrei au măr-
turisit în faţa întregului popor al 
Babilonului credinţa lor în Acela 
Căruia I se închinau. Ei s-au în-
crezut în Dumnezeu. În ceasul 
încercării lor, şi-au adus aminte de 
făgăduinţa: „Dacă vei trece prin 
ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu 
te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc, nu te va arde, şi flacăra nu te 
va aprinde” (Isaia 43:2).

„Învăţăturile, care trebuie 
scoase din experienţele tinerilor 
evrei de pe câmpia Dura, sunt im-
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portante. În zilele noastre, multor 
slujitori ai lui Dumnezeu, cu toa-
te că nu sunt făcători de rele, le va 
fi dat să sufere umilinţe şi abuzuri 
din mâinile acelora care, inspiraţi 
de Satan, sunt plini de invidie şi 
fanatism religios. Mânia omului 
va fi trezită îndeosebi împotriva 
acelora care sfinţesc Sabatul po-
runcii a patra; şi, în cele din urmă, 
un decret universal îi va denunţa 
pe aceştia ca meritând moartea.

Timpul de suferinţă dinaintea 
poporului lui Dumnezeu va cere 
o credinţă care să nu se clatine. 
Copiii Săi trebuie să facă cunos-
cut că singurul obiect al închină-
rii lor este El şi că niciun motiv, 
nici chiar viaţa însăşi, nu-i poate 
determina să facă cea mai mică 
concesie închinării false. Pentru 
inima credincioasă, poruncile oa-
menilor mărginiţi şi păcătoşi se 
vor prăbuşi fără însemnătate în 
faţa Cuvântului veşnicului Dum-
nezeu. Adevărul va fi ascultat, 
chiar dacă urmarea este închisoa-
rea, exilul sau moartea.

Aşa cum a fost în zilele lui Şa-
drac, Meşac şi Abed-Nego, tot aşa 
şi în perioada de încheiere a istori-
ei pământului, Dumnezeu va lucra 
cu putere în favoarea acelora care 
vor sta neclintiţi pentru dreptate. 
Acela care a umblat cu demnita-
rii iudei în cuptorul încins, va fi cu 
urmaşii Săi oriunde se vor afla.” 
(Idem, cap. Cuptorul de foc).

Adevărata credinţă este proba-
tă în valea Dura, atunci când toţi 
cei din jurul tău fac acelaşi lucru, 
când toţi din jurul tău se com-
promit, şi când se pune o enormă 
presiune asupra ta, cerându-ți-se 
să faci şi tu la fel ca ei. În astfel 
de momente cruciale, dacă eşti cu 
adevărat un vas ales de Dumne-
zeu, nu te vei compromite, indife-
rent de preţul pe care trebuie să-l 
plăteşti!

Şi tu şi eu vom ajunge la un mo-
ment dat în vale, în mijlocul unor 

oameni la fel ca şi noi, dar care pun 
preţ mai mult pe viaţa aceasta de-
cât pe viaţa viitoare. Ce vei face? 
Vei alege calea compromisului? Au 
fost unii creştini care au ales această 
cale. Au fost unii care s-au com-
promis o singură dată în viaţă, dar 
au plătit cu amar acel moment de 
cădere. Tu ce vei face, ce vei alege, 
ce vei preţui mai mult?

Cu sabia în teacă
Poate că vi s-a întâmplat să 

vă poreclească colegii de şcoală, 
sau prietenii „pocăitul”. Mi-aduc 
aminte cu tristețe de momentele 
când nu m-am comportat ca un 
copil a lui Isus la această provoca-
re. Îmi dau seama că nu-L desco-
perisem pe El în viața mea.

De multe ori suntem şi astăzi 
provocați şi aş dori să ne gândim 
de două ori înainte de a răspun-
de. Este o singură soluție, dacă ne 
dorim ca viața noastră să fie ne-
prihănită, asemenea celei a Dom-
nului Isus Hristos, şi anume: de a 
sta calm când celălalt „te calcă pe 
picior”, de a zâmbi când celălalt 
îți vorbeşte şi acționează mânios.

 Să-l urmărim pe Petru, uce-
nicul Domnului Isus, înainte şi 
după convertirea sa.

Isus se afla cu  ucenicii  la cina 
cea de taină, când le declară: „În 
noaptea aceasta toţi veţi avea un 
prilej de poticnire; pentru că este 
scris: „Voi bate Păstorul, şi oile vor 
fi risipite.” Petru i-a zis: „Chiar 
dacă toţi ar avea un prilej de po-
ticnire, eu nu voi avea.” Şi Isus i-a 
zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, 
chiar în noaptea aceasta, înainte ca 
să cânte cocoşul de două ori, te vei 
lepăda de Mine de trei ori.” Dar 
Petru I-a zis cu şi mai multă tărie: 
Chiar dacă ar trebui să mor împre-
ună cu Tine, tot nu mă voi lepăda 
de Tine. Şi toţi ceilalţi au spus ace-
laşi lucru.” (Marcu 14:27-31).

 „Când Petru spunea că-L va 
urma pe Domnul său chiar şi la 

închisoare şi la moarte, aşa se şi 
gândea să facă; dar el nu se cu-
noştea pe sine. În ascunzişurile 
inimii lui erau elemente de rău-
tate, pe care împrejurările urmau 
să le scoată în evidenţă. Dacă el 
nu-şi dădea seama de primejdia 
în care se afla, lucrurile acestea 
puteau să-l ducă la ruină veşnică. 
Mântuitorul a văzut în el o iubi-
re de sine şi o siguranţă care ur-
mau să copleşească până şi iubirea 
pentru Hristos. În experienţa lui 
se manifestaseră multă slăbiciu-
ne, multe păcate necrucificate, 
un duh de nepăsare, un tempera-
ment nesfinţit şi o intrare necu-
getată în ispită. Avertismentele 
pline de gravitate ale lui Hristos 
erau o invitaţie la cercetarea ini-
mii.  Petru avea nevoie să nu se 
încreadă în sine şi să aibă o în-
credere mai profundă în Hristos. 
Dacă ar fi primit avertismentul cu 
umilinţă, L-ar fi rugat pe Păstorul 
turmei să-Şi apere oaia. Când era 
gata să se înece pe Marea Galile-
ei, el striga: „Doamne, scapă-mă? 
(Matei 14:30). Atunci, Domnul 
Hristos Şi-a întins mâna ca să-l 
prindă. Tot aşa şi acum, dacă 
L-ar fi rugat pe Isus: „Scapă-mă 
de mine însumi”, El l-ar fi ajutat. 
Dar Petru simţea că nu era crezut, 
şi lucrul acesta era prea dureros 
pentru el. S-a simţit jignit şi de 
aceea s-a încăpăţânat şi mai mult 
să se încreadă în sine.” (Hristos, 
lumina lumii, cap. Să nu vi se tul-
bure inima). 

După câteva ceasuri, Petru 
reacționează firesc, în mânia sa. 
El a scos repede sabia, încercând 
să-L apere pe Domnul său, dar 
n-a făcut decât să taie urechea 
slujitorului marelui preot. Când 
Domnul Hristos a văzut ceea ce 
s-a întâmplat, Şi-a dezlegat mâi-
nile, deşi era ţinut cu străşnicie 
de soldaţii romani, şi, spunând: 
„Lăsaţi-i! Până aici!”, S-a atins de 
urechea rănită, şi ea s-a vindecat 
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imediat. Apoi i-a spus lui Petru: 
„Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi 
cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. 
Crezi că n-aş putea să rog pe Ta-
tăl Meu, care Mi-ar pune îndată 
la îndemână mai mult de două-
sprezece legiuni de îngeri?”, o le-
giune pentru fiecare ucenic. 

Nu prin acțiuni de felul acesta 
suntem pregătiți să murim pen-
tru credință. Dacă îl urmărim pe 
Petru în continuare, îl întâlnim în 
jurul unui foc, declarând că nu Îl 
cunoaşte pe Isus.  „Dacă i s-ar fi 
cerut să lupte pentru Învăţătorul 
său, ar fi fost un soldat curajos; 
dar când degetul batjocurii s-a 
îndreptat spre el, s-a dovedit a fi 
un laş. Mulţi dintre cei care nu se 
dau înapoi de la o luptă îndârjită 
pentru Domnul lor, sunt puşi în 
situaţia de a-şi tăgădui credinţa, 
datorită faptului că au fost luaţi 
în râs.” (Hristos, lumina lumii, cap. 
Înaintea lui Ana și Caiafa).

„În timp ce blestemele înjosi-
toare erau încă pe buzele lui Petru, 
iar cântatul pătrunzător al cocoşu-

lui răsuna încă în urechile sale, pri-
virea Mântuitorului S-a întors de 
la judecătorii Săi încruntaţi spre 
sărmanul Său ucenic. În acelaşi 
timp, privirea lui Petru a fost atrasă 
de Învăţătorul său. În privirea ace-
ea blândă, el a citit milă adâncă şi 
întristare, dar nicio umbră de mâ-
nie nu se afla în ea. Vederea acelei 
feţe palide şi suferinde, privirea 
aceea plină de compasiune şi ierta-
re au străpuns inima lui Petru, ase-
menea unei săgeţi. Conştiinţa i-a 
fost trezită. Memoria a devenit ac-
tivă. Petru şi-a amintit de făgădu-
inţa pe care o făcuse cu câteva ore 
înainte, că va merge cu Domnul 
său la închisoare şi la moarte. ..Pri-
vind încă o dată la Învăţătorul său, 
a văzut cum o mână profanatoare 
se ridică să-L lovească în faţă. Ne-
maiputând să îndure scena, a fugit 
cu inima zdrobită din sala de jude-
cată. În singurătate şi întuneric, a 
mers înainte, fără să ştie şi fără să-i 
pese încotro merge. Chiar în locul 
acela în care Domnul Hristos Îşi 
revărsase sufletul în agonie înain-

tea Tatălui, Petru 
a căzut cu faţa la 
pământ şi a dorit 
să moară.”

Acolo unde 
trebuia să veghe-
ze, acum se ruga 
şi acolo a avut loc 
transformarea lui. 
Până în acest mo-
ment avea curajul 
să moară, nu pen-
tru credință, nu 
pentru Domnul 
său, ci pentru da-
tini şi crez. Avem 
nevoie de aceas-
tă transformare 
a inimii, fiecare 
dintre noi, pentru 
a fi gata de a muri 
pentru credință. 
Petru cel conver-
tit a avut parte de 

aceeaşi moarte ca Învățătorul său, 
dar i-a rugat pe călăii săi să fie răs-
tignit cu capul în jos. Cererea i-a 
fost îndeplinită şi, în felul acesta a 
murit marele apostol.
Concluzie

 Este momentul să ne cerce-
tăm fiecare, şi să lăsăm Duhul 
Domnului să ne cerceteze. Să 
spunem ca şi David: „Cercetează-
mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi 
inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-
mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o 
cale rea, şi du-mă pe calea veşni-
ciei!” (Psalmii 139:23-24).

Oare am ajuns asemenea lui 
Luther? Putem răspunde şi noi 
la fel? Putem declara ca apostolul 
Pavel: „Căci mie nu mi-e ruşine de 
Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pen-
tru mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a Iudeului, apoi a Grecului; 
deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire, pe care o dă Dum-
nezeu, prin credinţă şi care duce la 
credinţă, după cum este scris: Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă”?  
(Romani 1:16-17).

 Suntem în stare să rostim ca 
Isus în noaptea strâmtorării Sale: 
„Ce ai de făcut, fă repede”?

În drum spre Worms, Luther a 
fost somat de unii oameni sinceri 
să se întoarcă, fiindcă avea să fie 
ars pe rug şi trupul transformat în 
cenuşă. El a răspuns: „Chiar dacă 
ar aprinde un foc pe tot drumul 
de la Worms la Wittenberg, ale 
cărui flăcări să ajungă până la cer, 
aş trece prin el în numele Dom-
nului; mă voi prezenta înaintea 
lor; voi intra în gura balaurului 
şi-i voi sfărâma dinţii, mărturi-
sindu-L pe Domnul Isus Hris-
tos.” (Marea luptă, cap. Luther 
înaintea Dietei).

O, Doamne,  Te rog să vii în 
viața mea şi în viața fiecărui tânăr, 
pentru a ne face asemenea Ție!   
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Sâmbătă, 1 aprilie 2017                                             

Față-n 
față cu 

r ugul

Mihăiță Lung

„Ferice de cei prigoniți din pricina 
neprihănirii, căci a lor este Împărăția 
cerurilor! Ferice va fi de voi când, din 
pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, 
vă vor prigoni și vor spune tot felul de 
lucruri rele și neadevărate împotriva 
voastră! Bucurați-vă și înveseliți-
vă, pentru că răsplata voastră este 
mare în ceruri; căci tot așa au prigo-
nit pe prorocii care au fost înainte de 
voi.” (Matei 5:10 -12).

Dintre fericirile rostite de 
Domnul Isus, acestea 
au fost cele care mi-au 

solicitat dintotdeauna cugetarea, 
pentru că şi acum mi-e greu să-
mi închipui cum poate fericirea să 
fie legată de prigonire! Mă doare 
când mă lovesc, n-o fac de bu-
năvoie şi nu găsesc nicio fericire 
în aceasta. Ştiu însă că ne aflăm 
în pragul acelor vremuri care ne 
vor face să experimentăm aceasta, 
cu toate că nu va fi uşor, deoare-
ce ne vor pune pe fiecare în fața 

unor decizii solemne, probându-
ne credința. Pentru a nu îngădui 
ca flacăra credinței noastre să se 
stingă, atunci când ne vom afla 
în fața rugului ce se va reaprinde, 
fiecare tânăr credincios trebuie 
acum să se dedice întru totul unei 
relații stăruitoare cu Dumnezeu. 

Un altfel de rug mai întâi 
Moise, „înainte de a purta so-

lia lui Dumnezeu pentru faraon, a 
vorbit cu îngerul din rugul aprins.” 
(Divina Vindecare, p. 508). Era 
glasul lui Dumnezeu, strigându-l 
pe nume, ceea ce înseamnă că el 
era cunoscut şi important pentru 
El. Acolo aude pentru prima dată 
acea voce care-l face să se cutre-
mure, dar care, ulterior, îi devine 
atât de familiară şi prietenoasă, pe 
măsură ce a ales să îndeplinească 
ce i se cerea. Acolo învață să-L as-
culte pe Dumnezeu. Acolo învață 
să vorbească cu El, ba chiar are 
„privilegiul de a vorbi cu Domnul 

față în față, cum vorbeşte un om 
cu prietenul lui.” (Istoria mântui-
rii, p. 206).  Iar pentru că fiecare 
dintre noi este cunoscut şi im-
portant pentru Dumnezeu, El ne 
iubeşte şi ne vrea cu El o veşnicie, 
de aceea se îngrijeşte să ne con-
ducă şi pe noi, în timpul vieții de 
acum, în diferite locuri sau prin 
diferite circumstanțe, care să ne 
pregătească pentru ceea ce vom 
înfrunta în curând. 

„Din pricina Mea, veți fi duşi 
înaintea dregătorilor şi înaintea 
împăraților, ca să slujiți ca măr-
turie înaintea lor şi înaintea Nea-
murilor.” (Matei 10:18). Când 
Domnul Isus făcea cunoscut 
ucenicilor acum două mii de ani 
acest fapt, El avea în vedere şi 
evenimentele cu care se vor întâl-
ni cei din ultima generație.

Păstrez în minte şi acum, cu 
emoție, momentul fiecărei zi de 
luni de la şcoală, când tovarăşul 
diriginte, cum i se spunea pe vre-
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mea aceea, mă chema în fața clasei 
să spun de ce am lipsit sâmbătă de 
la şcoală. După ce-i răspundeam 
că am fost la adunare, urmau o 
serie de proceduri tipice acelui 
regim totalitar, sub formă de reco-
mandări, ca să nu se mai întâmple, 
ori ademeniri, că sunt un elev bun 
şi aş putea ajunge cineva în viață, 
dar religia mea mă împiedică, sau 
amenințări că voi fi dat afară din 
şcoală şi viitorul meu va fi ruinat, 
precum şi intimidarea părinților 
cu pierderea anumitor drepturi de 
existență. Scena aceasta  se repeta 
destul de des la începutul clasei a 
V-a, dar văzând neclintirea mea, 
şi-a mai pierdut din frecvență şi 
intensitate pe parcursul celorlalți 
ani de şcoală.

În contrast cu aceasta, îmi 
amintesc o altă experiență, tot din 
acea vreme. Era vineri, iar pentru 
mine era ultima zi de şcoală din 
clasa a VIII-a. Cum deja mediile 
erau încheiate, ştiam că nu se fac 
cursuri şi nu mai voiam să merg la 
şcoală în acea zi. Mama mi-a spus 
însă că este bine să fiu prezent, 
pentru a lăsa o impresie favorabilă 
la final. Astfel că în acea zi am fost 
angajați cu toată şcoala în activități 
de curățenie. Mergând cu câțiva 
colegi să luăm apă din râul ce se 
afla în apropierea şcolii, m-am în-
tins şi am luat două cireşe pârguite 
din curtea casei de lângă şcoală. 
Observasem că şi alții făcuseră 
înaintea mea acelaşi lucru şi nu li 
se întâmplase nimic. Exact în acel 
moment a ieşit stăpâna casei şi pe 
mine m-a văzut. Toți am rupt-o la 
fugă, crezând că totul se sfârşeşte 
acolo, şi va rămâne doar o amintire 
hazlie. Supărată, vecina, m-a pâ-
rât directorului şi numaidecât am 
fost chemat să stau de față cu fap-
ta mea. Deja îmi plecasem capul 
ruşinat, aşteptând momentele gre-
le de disciplină verbală, pe care le 
meritam, iar ceea ce mă durea cel 
mai tare era faptul ca făcusem de 

ruşine credința şi nu-mi îndeplini-
sem misiunea cu privire la această 
ultimă zi de şcoală. Eu trebuia să 
fiu altfel față de ceilalți, pentru că, 
prin prezența mea, eram cel care 
aducea subiectul religios în clasă, 
iar acum ştiam că imaginea pe 
care o lăsam în urmă nu era deloc 
favorabilă şi nici în concordanță cu 
mărturisirea mea de credință. 

În cele ce a urmat, spre uimi-
rea mea, fără vreun cuvânt de do-
jană, directorul m-a trimis acasă 
spre a le spune părinților ce am 
făcut, lăsând ca mustrarea să mi-o 
dea ei. Abia mai târziu am înțeles 
că scopul lui era ca fapta mea să 
fie cunoscută de părinți, spre a 
servi ca argument în defavoarea 
religiei noastre. Cu sufletul apă-
sat, am alergat acasă şi i-am po-
vestit mamei ceea ce mi s-a în-
tâmplat. În timp ce a condamnat 
fapta mea, mama a luat un pix şi 
a scris un bilet, pe care mi-a zis 
să-l dau directorului, cu rugămin-
tea să nu citesc ce a scris în el, 
că-mi va spune ea 
când voi veni acasă. 
Aşa am făcut. După 
câteva clipe, am fost 
strigat de director 
cu o voce şi o față 
diferite de cum mă 
aşteptam. Mi-a 
zâmbit, spunându-
mi că fapta mea nu 
a fost atât de gravă, 
şi m-a rugat să-i cer 
scuze mamei. Nu 
ştiam de ce! Acasă, 
am aflat că nu tre-
cuse un an de când 
el, directorul, fusese 
găsit de părinții mei 
culegând o plasă de 
cireşe tocmai din 
cireşul nostru, care 
era pe o proprie-
tate dintr-o zonă 
mai îndepărtată de 
casă. Am mai aflat 

că mama, după ce şi-a exprimat 
regretul pentru ceea ce făcusem 
eu, în acel bilet, i-a cerut iertare 
pe motiv că şi ei, adulții, când trec 
pe lângă vreun cireş, sunt ispitiți. 
Aceste cuvinte l-au ruşinat pe di-
rector, reamintindu-i de fapta lui.    

Cred că fiecare, cel puțin o 
dată în viață, am fost nevoiți să 
stăm față în față cu o faptă pe care 
am comis-o. Chiar dacă a fost 
una banală, atâta timp cât am fost 
chemați să răspundem pentru ea 
înaintea unor persoane cu auto-
ritate, nu cred că ne-a fost uşor. 
Este un moment pe care nu-l poți 
evita, chiar dacă ți-ai dori mai de-
grabă să se deschidă pământul, 
ca să te ascundă de realitate. La 
fel, ne stă înainte un timp greu 
când va fi testată credința noas-
tră la modul cel mai sever, nu de 
către un diriginte de clasă, ori di-
rector de şcoală, ci de către acele 
autorități care-şi folosesc puterea 
chiar şi asupra vieții. 
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O lecție de mult uitată
Ceea ce este foarte uşor de ob-

servat, vis-a-vis de relația dintre 
copii şi profesori din timpul pre-
zent, e diferența regretabilă a res-
pectului, iar această comportare 
se resimte uneori chiar în viața de 
familie şi biserică, evident, fiecare 
făcând referire la un anumit tip 
de relație: părinte-copil, soț-soție 
şi, respectiv, membru laic-mem-
bru cu responsabilitate. Aceasta, 
pentru că a trecut ceva timp de 
când termenul „supunere” avea 
altă conotație pentru noi, iar dacă 
ți se luau drepturi ori posesiuni pe 
nedrept, sufereai în tăcere, ştiind 
că Cineva te va răzbuna la timpul 
potrivit. 

Apostolul Petru ne scria că 
„nimeni din voi să nu sufere ca 
ucigaş sau ca hoț, sau ca făcător de 
rele, sau ca unul care se amestecă 
în treburile altuia. Dimpotrivă, 
dacă suferă pentru că este creştin, 
să nu-i fie ruşine, ci să proslăveas-
că pe Dumnezeu pentru numele 
acesta.” (1 Petru 4:15,16). 

Satisfacția că suferi ceva pen-
tru adevăr şi pentru Hristos, ca 
tânăr sau copil, este un senti-
ment vrednic de dorit. Cu toa-
te acestea, sentimentul este tot 
mai străin pentru cei din aceas-
tă generație, deoarece vrăjmaşul 
schimbă mereu tactica de abor-
dare a copiilor lui Dumnezeu, 
iar „pentru că nu mai poate ține 
lumea sub stăpânirea lui prin 
interzicerea Scripturilor, Satana 
recurge la alte mijloace pentru 
a-şi atinge acelaşi scop. Distru-
gerea credinței în Biblie slujeşte 
scopului lui, aşa cum slujeşte şi 
distrugerea Bibliei însăşi.” (Tra-
gedia Veacurilor, p. 586). Cei mai 
mulți credincioşi ai zilelor noastre 
cad cu prea mare uşurință în fața 
subtilităților lui, astfel că flacă-
ra credinței lor abia mai fumegă, 
dacă nu cumva s-a stins cu totul.

Odată cu venirea democrației 
şi a libertății, imediat ce am în-
ceput să ieşim din țară, şi ochii 
noştri s-au oprit asupra frumo-
sului, altfel de cum îl ştiam noi, 
şi asupra acelor imagini care 
atestă o bună dezvoltare, am 
ajuns provocați, imperceptibil, 
din punct de vedere material, la 
o competiție cu occidentul. Ast-
fel, au început să aibă loc o serie 
de modificări de comportament, 
precum şi legislative, care au pro-
dus multe transformări succesive, 
şi ne-am bucurat de o mulțime 
de oportunități şi noi orizon-
turi ale căror efecte negative, din 
punct de vedere al caracterului şi 
spiritualității noastre şi al copiilor 
noştri, nu le observăm nici măcar 
acum decât într-o mică măsură. 

Am început să ne investim 
energia, timpul şi banii noştri în 
maşini, obiecte şi haine, precum 
şi în designul interior şi exterior 
al caselor noastre. Desigur, că nici 
la capitolul educație sau pregătire 
şcolară nu am rămas în urmă, de-
oarece libertatea zilei de odihnă 
şi alte restricții cunoscute acum 
mai bine de 27 de ani, astăzi nu 
ne rețin şi nu ne mai creează pro-
bleme. Astfel că noi toți, tineri 
şi copii, am crescut sub această 
influență materialistă, folosind 
tot ce avem spre a ține pasul cu 
lumea şi parcă într-un mod tot 
mai disperat cu fiecare an, nu ra-
tăm oportunitatea de a ne educa 
şi a aplica pentru un nivel tot mai 
înalt de şcolarizare şi pregătire.

Cu siguranță că acum ne în-
trebăm: ce e rău în toate acestea, 
ca să ții pas cu vremurile, să te ac-
tualizezi, să te educi, să înveți, să 
cunoşti, să creşti? Că doar cu cele 
învățate, poți ajuta mai târziu ca-
uza Domnului!

Desigur, nu acesta este răul. 
Greşeala se conturează pe măsură 
ce, încercând să ținem pas cu noile 
oportunități,  subordonăm acesto-

ra pregătirea spirituală pentru ceea 
ce ne stă în față ca popor şi, mai 
ales, ca tineri. Astfel, greşim cu 
siguranță, iar aceasta ne va costa 
scump şi va fi o pierdere extrem 
de dureroasă, o pierdere veşnică. 
Haideți să ne întrebăm ce vom 
răspunde atunci când, după ce am 
ajuns la nivelul de pregătire dorit 
şi suntem solicitați să ajutăm cau-
zei lui Dumnezeu, refuzăm pentru 
că ea nu ne poate răsplăti la mo-
dul aşteptat activitatea depusă, ori 
pentru că avem alte obligații sau 
îndatoriri față de instituția sau sis-
temul sub care ne-am pregătit? 

Sau cum vom rezista în fața 
rugului care se va reaprinde, atâta 
timp cât acum nu suferim nimic, 
iertăm greu şi nu uităm răul ce 
ni s-a făcut, ba mai mult suntem 
pricepuți în a da replici sau a răs-
punde cu aceeaşi monedă celui 
pe care-l considerăm responsabil 
de presupusa noastră nedrepta-
te, indiferent de autoritatea care 
o reprezintă?   „Satana priveşte 
cu mare satisfacţie la cei care se 
pretind creştini, deşi aderă la în-
şelătoriile pe care el însuşi le-a 
conceput. Lucrarea lui este încă 
să inventeze noi înşelăciuni, iar 
puterea şi viclenia lui în aceas-
tă direcţie cresc mereu.” (Istoria 
mântuirii, p. 392).

Rugul care ne stă în față  
Acum, mai mult ca oricând 

înainte, este timpul când ar trebui 
să ne concentrăm atenția asupra  
evenimentelor din lumea naturală, 
din lumea politică, economică şi, 
nu în ultimul rând, a mişcărilor cu 
caracter religios din lumea noastră, 
pentru a şti cum să ne ordonăm 
prioritățile în viața personală şi fa-
milială şi să ne pregătim sufletele 
noastre şi ale copiilor noştri spre a 
nu face greşeli iremediabile în ce 
priveşte sufletul nostru. 

„Veți auzi de războaie şi veşti 
de războaie: vedeți să nu vă 
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înspăimântați, căci toate aces-
te lucruri trebuie să se întâmple. 
Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. 
Un neam se va scula împotriva al-
tui neam, şi o împărăție împotriva 
altei împărății; şi, pe alocuri, vor fi 
cutremure de pământ, foamete şi 
ciume. Dar toate aceste lucruri nu 
vor fi decât începutul durerilor. 
Atunci vă vor da să fiți chinuiți 
şi vă vor omorî; şi veți fi urâți de 
toate neamurile pentru Numele 
Meu.” (Matei 24:6-9).

„În curând se va deschide îna-
intea noastră o perioadă de un 
interes covârşitor pentru toate 
fiinţele. Controversele trecutului 
vor reînvia şi noi controverse se 
vor ridica. Scenele care se vor pe-
trece în lumea noastră nici nu pot 
fi închipuite încă. Satana este la 
lucru prin agenţi omeneşti. Ace-
ia care fac un efort ca să schimbe 
Constituţia şi să obţină o lege im-
punând păzirea duminicii îşi dau 
foarte puţin seama care va fi re-
zultatul. O criză este chiar asupra 
noastră.” (5 T., p. 753 engl.). 

 „Neascultarea aproape a ajuns 
la limită. Confuzia predomină în 
lume şi, în curând, o mare groază 
se va abate asupra ființelor ome-
neşti. Sfârşitul este foarte aproape. 
Noi, cei care cunoaştem adevărul, 
ar trebui să ne pregătim pentru 
ceea ce urmează să se abată asu-
pra lumii ca o surpriză copleşi-
toare.“ (Evanghelizare, p. 623).

„Biblia şi numai Biblia ne dă o 
imagine corectă a acestor lucruri. 

Aici sunt descoperite scenele ma-
relui final în istoria lumii noastre, 
evenimente care îşi aruncă deja 
umbrele înainte, sunetul apropie-
rii lor făcând pământul să tremu-
re, iar inimile oamenilor să se to-
pească de groază.” (Idem, p. 194). 

„Din punct de vedere ome-
nesc, se pare că nu va mai fi mult 
până când copiii lui Dumnezeu 
vor trebui să-şi pecetluiască măr-
turia cu sânge, aşa cum au făcut 
martirii dinaintea lor.“ (Eveni-
mentele ultimelor zile, p. 262). 

La fel cum, pe timpul Romei, 
toți martirii care au înfruntat 
rugul sau alte forme de tortură 
pentru credința lor în Evanghelie, 
au fost socotiți ca răufăcători şi 
cei mai odioşi criminali, şi acum, 
când Roma se va impune din nou, 
cei care cinstesc adevărul divin 
vor fi acuzați de călcarea legii şi 
ordinii societății, ca oameni care 
Îl dezonorează pe Dumnezeu şi 
atrag judecățile Lui asupra lumii. 

Timpul acela a fost revelat lui 
Ioan într-un mod înspăimântă-
tor, astfel: „Şi balaurul, mâniat pe 
femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşița seminței ei, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu, şi țin 
mărturia lui Isus Hristos.” (Apo-
calipsa 12:17). Deşi acest text 
conține o serie de termeni simbo-
lici, actul în sine trebuie interpre-
tat literal.

„Există înaintea noastră per-
spectiva unei lupte continue cu 
riscul întemniţării, pierderii pro-

prietăţii şi chiar a vieţii, pentru a 
apăra Legea lui Dumnezeu, care 
este desfiinţată de legile oameni-
lor.” (5 T., p. 712).

„Dacă papalitatea sau prin-
cipiile sale vor ajunge din nou la 
putere prin lege, focurile perse-
cuţiei vor fi reaprinse împotriva 
acelora care nu vor sacrifica con-
ştiinţa şi adevărul prin cedarea la 
ereziile populare. Această fărăde-
lege este pe punctul de a se reali-
za.” (Idem).

Speranță pentru credincioși
„Nu ni se cere să avem cura-

jul şi vitejia martirilor vremurilor 
vechi, până când nu vom fi aduşi 
în situaţia în care ei se aflau… 
Dacă va fi o revenire a persecuţi-
ei, va fi har dăruit pentru înălţarea 
oricărei energii a sufletului pentru 
ca să se dovedească un adevărat 
eroism.” (Criza, p. 43).

În acel ceas greu, copiii lui 
Dumnezeu îşi vor întinde brațul 
credinței şi vor prinde făgăduințele 
Sale, iar inima iubirii infinite va 
interveni în ajutorul lor, la fel cum 
a făcut pentru neînfricatul refor-
mator Martin Luther care, „ca şi 
Iacov,  s-a luptat cu Dumnezeu şi 
a biruit. În neajutorarea sa cruntă, 
credința lui s-a prins de Hristos, 
Eliberatorul cel puternic. A fost 
întărit cu asigurarea că nu va fi 
singur înaintea Consiliului. Pacea 
s-a reîntors în sufletul lui şi s-a 
bucurat pentru că i s-a îngăduit 
să înalțe Cuvântul lui Dumnezeu 
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înaintea conducătorilor popoare-
lor.” (Tragedia veacurilor, p. 157). 
Nu pentru propria siguranță, ci 
pentru triumful Evangheliei s-a 
luptat Luther cu Dumnezeu.

„În vremea aceea se va scula 
marele voievod Mihail, ocroti-
torul copiilor poporului tău; căci 
aceasta va fi o vreme de strâm-
torare, cum n-a mai fost de când 
sunt neamurile şi până la vremea 
aceasta. Dar în vremea aceea, po-
porul tău va fi mântuit, şi anume 
oricine va fi găsit scris în carte.”  
(Daniel 12:1).

De această experiență vor avea 
parte doar acei care, în acest timp, 
îşi înmoaie zilnic făclia credinței în 
uleiul Duhului Sfânt, ca să rămână 
arzând în acea vreme când acesta 
nu va mai putea fi cumpărat.

„Când adevărul lui Dumnezeu 
ne umple inimile, ne câştigă ata-
şamentul şi ne stăpâneşte vieţile, 
şi noi, de asemenea, apreciem că 
este o fericire să suferim de dra-
gul adevărului. Nici zidurile tem-
niţei, nici rugul martirului nu ne 
poate atunci speria sau împiedica 
în marea lucrare.” (3 T., p. 406).

„Să privim la micile comuni-
tăţi de sclavi şi ţărani în conflict 
cu păgânismul Romei imperia-
le. Să privim la Martin Luther 
împotrivindu-se acelei biserici 
puternice, care este capodopera 

înţelepciunii acestei lumi. Să-l 
privim, susţinând cu tărie Cuvân-
tul lui Dumnezeu împotriva atât 
a împăratului, cât şi a papei, de-
clarând: „Aici stau; nu pot face al-
tfel. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
Să-l privim pe John Wesley pre-
dicând pe Hristos şi neprihănirea 
Lui în mijlocul formalismului, 
desfrâului şi al necredinţei… 

Acesta este spiritul care ar tre-
bui să anime acum pe tânăr şi bă-
trân. Iar dacă studiem viețile lor, 
vom fi întăriți pentru încercarea 
aspră a credinței noastre ce va 
veni în curând. 
Apel

„Deci, fiindcă toate aceste 
lucruri au să se strice, ce fel de 
oameni ar trebui să fiți voi, prin-
tr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 
aşteptând şi grăbind venirea zi-
lei lui Dumnezeu, în care ceru-
rile aprinse vor pieri, şi trupurile 
cereşti se vor topi de căldura fo-
cului? Dar noi, după făgăduința 
Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pă-
mânt nou, în care va locui nepri-
hănirea. De aceea, preaiubiților, 
fiindcă aşteptați aceste lucruri, 
siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui 
fără prihană, fără vină şi în pace.” 
(2 Petru 3:11-14).  

Dragi tineri, noi suntem forța 
şi viitorul comunităților noastre. 
Noi putem ierta, uita şi depăşi 
mai uşor dificultățile acestei vieți, 
peste care uneori cei în vârstă nu 
pot trece. Să ne rugăm mai arzător 
şi să-i ajutăm pe cei de lângă noi, 
uneori din familiile noastre ori 
din bisericile de unde aparținem 
sau chiar din societatea unde ne 
trăim viața, să privească spre Isus, 
singurul care ne poate face să 
stăm neclintiți în fața evenimen-
telor viitoare.

Haideți să ne întărim credința 
printr-un studiu mai serios al Bi-
bliei şi Spiritului Profetic. Doar 
acestea vor menține arzând fla-
căra credinței noastre în fața tu-
turor vânturilor de rătăcire ce vor 
amenința să o stingă. Fie ca o iu-
bire nemăsurată față de Isus, care 
a plătit atât de scump şi pentru 
tine un loc în veşnicie, să-ți umple 
fiecare zi din viață!  AMIN!



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
Martie - Aprilie 2017 33

„Nu ştiți?” (Romani 6:3). 
Trebuie să recunosc că de 

mult ori a trebuit să plec capul 
în fața Cuvântului şi să recunosc: 
Nu, nu ştiu! Dar vreau să ştiu! 
„Veți cunoaşte adevărul şi adevă-
rul vă va face liberi!” (Ioan 8:32) 
Cunoaşterea! Cunoaşterea aceea 
care dă lumină, care îl ridică pe 
om din negura în care bâjbâia şi îl 
face să tresalte de bucurie, sub un 
simțământ de felul „aha, deci aşa 
care va să zică! Acum am înțeles! 
Ce minunat! Şi ce simplu!” Res-
pectându-ne, datorită dragostei 
Sale, ca ființe inteligente, Dum-
nezeu ne explică! „…Robul nu 
ştie ce face stăpânul său; ci v-am 
numit prieteni, pentru că v-am 
făcut cunoscut tot ce am auzit de 
la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15).  

Această cunoaştere, posibilă 
doar prin bunăvoința lui Dum-
nezeu şi lucrarea Duhului Său, 
are consecințe dramatice în viața 
creştinului. „Şi viața vecinică este 

aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat 
şi pe Isus Hristos, pe care L-ai 
trimis Tu.” (Ioan 17:3). Asemă-
nător felului în care un băiat 
cunoaşte o fată (sau viceversa), 
şi viața lui (ei) nu mai poate fi 
aceeaşi, întrucât în fața acestei 
descoperiri, a acestei atracții, 
totul se dărâmă şi se reaşază 
într-un fel nou, minunat, numit 
căsătorie, tot astfel cunoaşterea 
de Dumnezeu e copleşitoare 
şi omul nu mai poate rămâne 
acelaşi, nu mai poate să îşi con-
ceapă viața în afara acestei relații 
cu El! Totul se dărâmă şi renaşte 
întru-n fel nou, minunat, ceresc, 
numit mântuire! „Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptu-
ră (sau: zidire) nouă. Cele vechi 
s-au dus: iată că toate lucruri-
le s-au făcut noi.” (2 Corinteni 
5:17). Cunoaşterea aceasta şi cu-
tremurul pe care îl aduce, schim-
bările majore pe care le implică, 

este prezentată în mod insistent 
în Scriptură.

În pilda comorii ascunse, 
„omul care o găseşte, o ascunde; 
şi, de bucuria ei, se duce şi vin-
de tot ce are şi cumpără țarina 
aceea.” (Matei 13:44). Doar 
cine nu cunoaşte mobilul acestei 
tranzacții îl poate considera ne-
bun pe omul cu pricina! Să vinzi 
TOT, pentru o amărâtă de parce-
lă... Dar omul ştie! El ştie exact 
ce face, şi asta îşi doreşte! Ba încă 
se simte copleşit de avantajul pe 
care îl are în tranzacție! Mai târ-
ziu toată lumea pricepe!

Această cunoaştere e infinit 
diferită de faptul că şti că... mâi-
ne plouă. Sau şti să rezolvi ecuații 
matematice complicate, sau şti 
ce a vrut Kant sau Hegel să spu-
nă în cutare operă filozofică etc. 
Această cunoaştere aduce Viața, 
pe când celelalte „cunoaşteri” pot 
duce la mândrie – „cunoştința în-
gâmfă…” (1 Corinteni 8:1).

Pr in Har, 
pr in credință, 

doar.. .

 „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă...” (Efeseni 2:8).

Radu Ioniță  

Duminică, 2 aprilie 2017                                             
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Marea descoperire
Acum aproximativ o jumă-

tate de mileniu, Martin Luther 
descoperă un fapt care aparține 
cunoaşterii salvatoare! Aşa cum 
ne-am reamintit săptămâna 
aceasta în precedentele prelegeri, 
în timp ce cu inimă strâmtorată 
căuta salvarea de sub îngrozitoa-
rea vinovăție care apăsa asupra sa, 
urcând în genunchi „scara lui Pi-
lat” la Roma … aude ca un glas 
puternic care îi aduce aminte 
Cuvântul: „Cel neprihănit va trăi 
prin credință”. (Romani 1:17). 
Martin se trezeşte ca dintr-un vis 
şi se îndepărtează degrabă de acel 
loc... Mintea îi este luminată să 
înțeleagă “greşeala de a te încrede 
în faptele omeneşti pentru mân-
tuire, cât şi nevoia de credință 
continuă în meritele lui Hristos.” 
(Marea luptă, p. 125).

Uimirea însă este cum de n-a 
înțeles mai devreme!? După atâta 
amar de ani petrecuți întru cău-
tarea lui Dumnezeu în mănăstire, 
după studiile până la nivel acade-
mic a teologiei, totuşi, să nu poată 
vedea un adevăr atât de impor-
tant? Luther a fost un puternic 
al Cuvântului după care jinduia 
sufletul său! “Orice clipă pe care 
o putea economisi de la datorii-
le zilnice o folosea pentru studiu, 
lipsindu-se de somn şi plângân-

du-se chiar şi de timpul petrecut 
cu mesele lui sărace.” (Marea lup-
tă, pg. 123). Cu minte ageră şi cu 
inimă sinceră el înseta după ade-
văr! Şi totuşi atât de târziu, apa-
rent, i se descoperă adevărul!

Dar tu? Dar eu? La cinci sute 
de ani mai târziu, oare am înțeles? 
Studiem noi Cuvântul cu aceeaşi 
ardoare ca Luther, fugind până 
şi de la masă sau somn ca să ne 
adâncim în tainele lui salvatoare? 
Cunoaştem noi, într-un mod sal-
vator, ce înseamnă să ne încredem 
exclusiv în meritele unui Mântui-
tor răstignit şi înviat, şi să nu ne bi-
zuim pe faptele noastre de asculta-
re? „Căci toţi cei ce se bizuiesc pe 
faptele Legii, sunt supt blestem; 
pentru că este scris: ,,Blestemat 
este oricine nu stăruieşte în toate 
lucrurile scrise în cartea Legii, ca 
să le facă.``” (Galateni 3:10).

Iubite cititor, oare nu pu-
tem şi noi să ne aflăm în acelaşi 
tip de capcană? Nu cumva după 
ani de zile de practică religioasă, 
în străfundul inimii ne macină 
aceeaşi teamă a neîmplinirii voii 
lui Dumnezeu, aceeaşi povară 
a osândei, a neputinței, ca şi pe 
Luther? Ne cunoaştem noi ade-
vărata stare? Ştim? Răspunsul 
solemn adresat direct şi personal 
este: „Şi nu şti…” (Apocalipsa 
3:17). Venim noi la Domnul ca 
singura scăpare a sufletelor noas-

tre, agățându-ne doar de meritele 
Lui? Privindu-ne cu milă şi cu 
tristețe Domnul ne spune: „şi nu 
vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi 
viaţa!” (Ioan 5:39).
Harul - Bunăvoința nemeritată

Ce e de făcut? Cel mai impor-
tant lucru pe care îl putem face 
este să cădem în brațele Lui, ase-
menea fiului risipitor! Să ne lă-
săm atraşi! Să nu mai fugim de El 
„într-o țară îndepărtată”, (Luca 
15:13) cheltuindu-ne energiile şi 
eforturile noastre după capul nos-
tru. Să îl credem când ne spune că 
nu ştim, când ne spune că “nimic 
bun nu locuieşte în noi!” (Romani 
7:18). Aşa ar trebui! Dar putem? 
Este un „ceva” ce îl reține pe pă-
cătos să se întoarcă. Toate hoar-
dele blestemate ale întunericului 
se aruncă asupra lui spre a-l îm-
piedica. Fie prin simțăminte de 
ruşine, fie de îndoială sau teamă, 
fie prin nepăsare sau, dimpotrivă, 
gândindu-ne că suntem prea răi 
spre a mai fi primiți, vrăjmaşul ne 
împiedică pasul credinței! Propria 
noastră fire se răzvrăteşte împo-
triva întoarcerii spre El.

Şi atunci ce mai poate face 
Dumnezeu cu sau pentru noi?

Ceva extraordinar! Continuă 
să Îşi reverse harul suveran. Ce 
este harul? „Har înseamnă favoa-
re arătată faţă de cineva care nu 
merită, faţă de cineva care este 
pierdut.” (1 S.M., p. 347). „Ha-
rul este un atribut al lui Dum-
nezeu, exercitat faţă de fiinţele 
omeneşti nedemne. Nu noi l-am 
căutat - acesta a fost trimis în 
căutarea noastră. Dumnezeu are 
plăcere să-Şi reverse harul asu-
pra noastră nu pentru că suntem 
vrednici, ci pentru că suntem 
deznădăjduit de nevrednici. Sin-
gura pretenţie pe care o putem 
aduce pentru a primi îndurarea 
Sa este însăşi marea noastră ne-
voie de a o avea.” (M.M. pg. 161).  
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O, măreție a dragostei Părintelui 
Ceresc! Harul deci, este atributul 
lui Dumnezeu, capacitatea Sa de 
a trata ființele create de El, într-
un fel surprinzător. Adică nu aşa 
cum îngerii s-ar aştepta! Nu după 
dreptatea dumnezeiască! Nu 
după merite! Ci după meritele 
Sale şi ale Fiului Său, Isus Hris-
tos! Da, este de neînțeles! După 
mintea noastră mărginită şi co-
ruptă de păcat, n-are nicio logică! 
Dar după inima Sa, este cea mai 
mare delectare!

Ce meriți?! „Nu mai merit ni-
mic bun! Nu mai merit nici mă-
car ‘să mă chem fiul tău; fă-mă 
ca pe unul din argaţii tăi.` (Luca 
15:19). Cu uimire să vezi cum 
te cuprinde în brațe, şi te strân-
ge la pieptul Lui de Tată iubitor, 
cum îşi dezbracă haina Sa bo-
gată, haina neprihănirii Sale, la 
care tu n-ai contribuit nici cu un 
fir şi ți-o aşază pe umeri în locul 
zdrențelor tale! Şi cum Îşi scoate 
inelul, semnul autorității depli-
ne în toată casa Sa şi ți-l aşază 
pe deget. Şi cum curg poruncile: 
vițelul, luminile, muzica, invitații, 
toate… pentru că deseară e săr-
bătoare mare! Pentru tine! Şi cum 
te ia şi te aşază pe jilțul lui, în ca-
pul mesei, cum anunță cu ochii 
umezi şi cu bucurie nemărginită: 
“acest fiu al meu!...” Aşa e harul! 
O bunăvoință cu totul nemeri-
tată! Eşti tratat astfel nu pentru 
că meriți, ci pentru că El merită! 
Pentru că El îşi permite să răs-
toarne lucrurile în favoarea ta! 
Pentru că aşa vrea! El Îşi asumă 
toate costurile! Asta Îi place cel 
mai mult să facă! Asta e slava Sa!

Odată, într-o vizită împreună 
cu pastorul, într-o comunitate, 
gazda începe să ne povesteas-
că… Într-o noapte târziu, în plină 
iarnă, au auzit nişte urlete stranii 
afară. Nu păreau a fi nici de câi-
ni, nici de lupi. Ies oamenii afară, 
ascultă şi curând găsesc locul de 

unde veneau ciudate-
le sunete. Între curtea 
lor şi a vecinului era 
o fântână, chiar pe 
hotar. Câinele vecini-
lor care întotdeauna 
sărea dintr-o curte în 
cealaltă peste fântână, 
fiind mai joasă decât 
gardul, de data aceea 
nu mai reuşise…, şi 
căzuse în apa aproape 
înghețată a fântânii. 
Sărmana vietate, urla 
ca din gură de şarpe, 
simțind probabil că 
moartea nu îi era de-
parte. De mila sa, cei 
strânşi în jurul fântâ-
nii au început să facă 
planuri de har! Cum 
să-l scoată? Dacă ci-
neva ar fi intrat în 
fântână exista riscul să fie muşcat 
involuntar de jivina ajunsă la 
disperare. Şi atunci? Au cobo-
rât un lanț. Şi câinele, aşa cum se 
aşteptau, s-a prins cu dinții! Dar 
n-a rezistat şi a căzut iar în apă… 
La a treia încercare au reuşit sa-l 
scoată. L-au dus în casă, l-au înfo-
folit, i-au dat lapte cald… Şi, îmi 
imaginez, au primit recunoştința 
din privirile câinelui salvat!

Dar harul Domnului nos-
tru este mult deasupra oricărei 
palide oglindiri pământeşti! El 
a intrat în prăpastia păcatului 
spre a ne salva, făcându-se frate 
cu noi (vezi Evrei 2:11)! El era 
lanțul! Lanțul de aur! „Umanita-
tea Domnului Hristos este totul 
pentru noi. Este lanțul de aur care 
leagă sufletele noastre de Hristos, 
şi prin Hristos de Dumnezeu.”  
(1 S.M., p. 244). „Prin Isus Hris-
tos, Domnul Dumnezeu Îşi întin-
de mâna cât este ziua de mare, in-
vitându-i pe cei păcătoşi şi căzuţi. 
El doreşte să îi primească pe toţi. 
Toţi sunt bineveniţi. Este slava Sa 
să-l ierte şi pe cel mai păcătos. El 

va lua prada de la cel puternic, îl 
va elibera pe prizonier, va scoate 
tăciunele din foc. Va coborî lan-
ţul de aur al îndurării Sale în cele 
mai mari adâncimi ale ticăloşiei 
umane şi va ridica sufletul degra-
dat, contaminat de păcat.” (M.M. 
pg. 161). Şi cum era de aşteptat, a 
fost muşcat! A fost sfâşiat de cei 
pe care venise să-i salveze! Lovit 
cu bestialitate, scuipat, batjocorit 
în toate felurile, sorbind până la 
drojdii paharul care ni se cuve-
nea nouă, ne-a arătat cum este 
inima lui Dumnezeu! Aşa am 
început să înțelegem harul! El a 
luat asupra Sa ceea ce, după Lege, 
ne aparținea nouă, pentru ca prin 
har noi sa căpătăm ce este al Lui! 

„Hristos a fost tratat aşa cum 
meritam noi, pentru ca noi să pu-
tem fi trataţi aşa cum merita El. El 
a fost condamnat pentru păcatele 
noastre, la care El n-a contribuit 
cu nimic, pentru ca noi să putem fi 
îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, 
la care noi n-am contribuit cu ni-
mic. El a suferit moartea care era 
a noastră, ca noi să putem primi 
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12 ori mai mult? Uite că se poa-
te! Dacă Dumnezeu este „anga-
jatorul”, la El aşa merge „plata”! 
Sau cum spune Spiritul Profeției, 
„răsplata din har”! Îmi imaginez 
uimirea celor care n-au apucat să 
lucreze decât o oră în via Acelui 
Stăpân: Cât?? Un dinar? Pen-
tru un ceas de muncă, plata unei 
zile întregi?! Sau în cuvintele lui 
David, el, cel mai mic dintre cei 
şapte copii ai tatălui său, una din 
cele mai neînsemnate familii din 
tribul lor, „ajuns” acum împărat 
peste semințiile lui Israel:  „Cine 
sunt eu, Doamne Dumnezeule, 
şi ce este casa mea, de m-ai făcut 
să ajung unde sunt?” (2 Samuel 
7:18). Aşa e harul!

Întrebarea care se pune este: 
cum ne rânduim viața? Pe me-
rite, sau prin har? Nu sunt decât 
două posibilități. „Dacă Avraam a 
fost socotit neprihănit prin fapte, 
are cu ce să se laude, dar nu îna-
intea lui Dumnezeu.” „Însă, celui 
ce lucrează, plata cuvenită lui i se 
socoteşte nu ca un har, ci ca ceva 
datorat; pe când, celui ce nu lu-
crează, ci crede în Cel 
ce socoteşte pe păcă-
tos neprihănit, cre-
dinţa pe care o are el, 
îi este socotită ca ne-
prihănire.” (Romani 
4:4,5). 

Toți cei ce se vor pierde, se vor 
pierde nu datorită păcatelor lor, ci 
pentru că au respins harul iertării 
şi mântuirii, bazându-se pe aşa 
zisele lor merite... Crezând că ha-
ina lor e aproape la fel cu haina de 
nuntă dăruită de Împărat. Dacă 
ar fi pe merite, un singur Om ar 
putea intra în Împărăția sfântă şi 
desăvârşită: Omul Isus Hristos! 
„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lip-
siţi de slava lui Dumnezeu”, afară 
de El. „Bun este unul Singur – 
Dumnezeu” (Luca 18:19). 
„Sola Gratia” – doar prin Har

Sunt mulți credincioşi sinceri 
care se tem de predicarea biblică 
a mântuirii doar prin har, întru-
cât Dumnezeu ne cere o ascultare 
desăvârşită de Legea Sa. Iar ne-
ascultarea ne-a alungat din Eden 
şi ne aduce o dreaptă osândă. 
Niciun păcătos nu are cum să in-
tre în cerul sfânt, unde „locuieşte 
neprihănirea”. Dacă tot insistăm 
asupra harului, cum rămâne cu as-
cultarea? „Şi astăzi, mii de oameni 
au nevoie să înveţe acelaşi adevăr 
care i-a fost dat ca învăţătură lui 
Nicodim, prin simbolul cu şarpele 
înălţat. Ei se încred în ascultarea 

viaţa care era a Lui. „Prin rănile 
Lui suntem tămăduiţi.”” (Hristos, 
lumina lumii,  p. 25)
Interminabila poveste  
a meritelor…

„Dacă eşti cuminte, îți cumpăr 
o jucărie!” sau „dacă te mai porți 
aşa, nu te mai iubesc!” Deci, după 
merite, răsplata… Se primesc di-
plome de merit, se dau note... „Eu 
am luat singurul zece care s-a dat 
la test! Sunt cel mai bun”, etc., etc. 
Aşa îi învățăm pe copii să se în-
creadă în meritele lor şi îi pregă-
tim să refuze harul! 

Cum face Dumnezeu cu noi? 
El ne dă, pentru că e bun şi îi face 
plăcere să dăruiască! Singurul ar-
gument este marea noastră nevo-
ie. „Tot ce am este al tău” (Luca 
15:31), zice El, nepăstrând nimic 
pentru Sine! „Căci cine te face 
deosebit? Ce lucru ai, pe care să 
nu-l fi primit? Şi dacă l-ai pri-
mit, de ce te lauzi ca şi cum nu 
l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7). 
Şi atunci care este meritul tău, ca 
primitor? Niciunul!  

Încercând să explice acest mi-
nunat principiu dumnezeiesc al 
harului, Domnul Isus a spus într-
una din pildele Lui că atât cei ce 
au lucrat 12 ore cât si cei ce au 
lucrat o oră primesc ACEEAŞI 
plată: un ban de argint. E drept? 
Nu! E grațios! Adică e cu har! 
Cum să primeşti tu pe o oră de 
muncă aceeaşi plată cu 
cel ce a muncit de 
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de Legea lui Dumnezeu, care să-i 
recomande pentru cer. Când sunt 
invitaţi să privească la Isus şi să 
creadă că El îi mântuieşte numai 
prin harul Său, ei exclamă: „Cum 
poate să se facă aceasta?” (Hristos, 
lumina lumii, pg. 175). 

Reformatorii au înțeles! “Căci 
prin har aţi fost mântuiţi, prin 
credinţă. Şi aceasta nu vine de la 
voi; ci este darul lui Dumnezeu. 
Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni (Efeseni 2:8.) Cum? Prin 
har? Da, „doar prin har”, răspun-
de Luther: Sola Gratia. Da „doar 
prin har” răspunde Spiritul Pro-
fetic (vezi paragraful de mai sus). 
Harul suveran al lui Dumnezeu 
este calea prin care “în vremea 
de acum, [El] să-Şi arate nepri-
hănirea Lui în aşa fel încât, să fie 
neprihănit, şi totuşi să socotească 
neprihănit pe cel ce crede în Isus.” 
(Romani 3:26). Nu prin  fapte de 
ascultare? Nu, „Nu prin fapte, 
ca să nu se laude nimeni” (Efe-
seni 2:9). „Pentru că noi credem 
că omul este socotit neprihănit 
prin credinţă, fără faptele Legii.” 
(Romani 3:28). Neînfricați, unul 
după altul, reformatorii s-au ridi-
cat să apere Onoarea şi Meritele 
mântuitoare ale Domnului Hris-
tos, împotriva papilor mândrii şi 
a reprezentaților lor care afirmau 
contrariul. Cu riscul vieții, ei s-au 
ridicat de partea lui Dumnezeu! 
Mulți dintre ei au plătit credința 
lor în focurile eşafoadelor. Dar 
credința le-a rămas neînfricată, 
iar harul a rămas triumfător!

Ironia este că nouă, străne-
poților lor în ale credinței, după 
500 de ani, parcă nu ne mai e la 
fel de clar. Parcă nu chiar… doar 
prin har, parcă avem şi noi, acolo, o 
contribuție… Şi aşa ne întoarcem 
în mod straniu în înşelăciunea ca-
tolică a meritelor. Deplângem cu 
durere darea mâinii între Roma şi 
protestantismul decăzut aşa cum 
este ea trâmbițată sub ochii noştri 

în toată mass-media şi, totuşi, ris-
căm să facem la fel: să întoarcem 
spatele Mielului lui Dumnezeu, 
întorcându-ne spre Omul Fără-
delegii!
Harul incită la un răspuns

Rămâne totuşi o întreba-
re serioasă. Dacă doar prin har 
suntem mântuiți, aşa cum spune 
Dumnezeu, atunci oare asculta-
rea, faptele credinței n-au niciun 
rost? „Să păcătuim mereu, ca să 
se înmulţească harul?” Răspunsul 
este categoric: „Nicidecum! Noi, 
care am murit faţă de păcat, cum 
să mai trăim în păcat?” (Romani 
6:1,2).

 Minunea este că nu numai că 
harul nu subminează ascultarea, 
ci este singurul mijloc posibil prin 
care să ajungem la ascultare. „Nu 
vezi tu că bunătatea lui Dum-
nezeu te îndeamnă la pocăinţă?” 
Bunătatea nemeritată a lui Dum-
nezeu, adică harul Său, provoacă, 
stârneşte! După ce omul vede cât 
de scump a costat nebunia neas-
cultării lui, după ce cunoaşte fio-
rii condamnării veşnice ce stă să 
cadă asupra lui, după ce vede pe 
Mântuitorul iubit cum îi ridică 
pedeapsa, suferind pe nedrept, în 
locul său, cum să nu fie zdrobit 
în inima sa? Cum să mai mear-
gă nepăsător în calea păcatului? 
„Nicidecum”! Cel ce trăieşte sub 
puterea harului, sub călăuzirea 
Duhului este „izbăvit de Legea 
păcatului şi a morţii.” (Romani 
8:2). El experimentează răstig-
nirea lui Hristos şi învierea Sa, 
„pentru ca porunca Legii să fie 
împlinită în noi” (Romani 8:4). 
„El a murit pentru păcat, odată 
pentru totdeauna;...” (Romani 
6:10), pentru noi, şi prin credință 
suntem chemați să experimen-
tăm aceeaşi „moarte”: „Tot aşa şi 
voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă 
de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, 
în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Deci, păcatul să nu mai domneas-
că în trupul vostru muritor, şi să 
nu mai ascultaţi de poftele lui.” 
(Romani 6:12-13).
Răspunsul la har: „Sola Fide”

Deci cum suntem mântuiți? 
„Căci prin har aţi fost mântuiți, 
prin credință.” (Efeseni 2:8). Din 
punctul de vedere al lui Dumne-
zeu, prin har, aşa cum am văzut 
mai sus. Dar din punctul de ve-
dere al omului? – „Prin credință”! 
Credința este răspunsul aşteptat 
la minunea harului lui Dum-
nezeu! Când vezi mântuirea 
desăvârşită pe care Domnul Hris-
tos a realizat-o pentru tine, când 
vezi că “toate sunt gata” (Matei 
22:4), când simți cum te trage “cu 
funii de dragoste” (Osea 11:4), 
cum să nu cedezi iubirii Lui, cre-
zându-L?

Unui tătic disperat care cerea 
ajutorul lui Isus pentru copilul său 
în cuvintele „Dar dacă poți face 
ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-
ne”, Domnul vieții îi răspunde:  
„Tu zici: „Dacă poţi!”... Toate 
lucrurile sunt cu putință celui ce 
crede!”(Marcu 9:23). Problema 
nu este dacă harul lui Dumnezeu 
are sau nu soluții la păcatele sau 
slăbiciunile tale. Avem un Dum-
nezeu infinit, iar harul e atributul 
Său! Niciodată nu Îl putem pune 
în dificultate. Există o singură 
problemă, care blochează chiar 
şi un Dumnezeu Atotputernic: 
NECREDINȚA noastră! Dacă 
nu crezi în mod mântuitor, dacă 
nu te agăți de meritele Domnu-
lui Hristos ca şi câinele salvat din 
fântână – ca singura ta posibili-
tate de salvare,… atunci pentru 
tine harul e zadarnic! „Degeaba 
a murit Hristos!” (Galateni 2:21). 
„Şi fără credinţă este cu neputinţă 
să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:4).

„… „Ce să facem ca să săvârşim 
lucrările lui Dumnezeu?” Isus 
le-a răspuns: „Lucrarea pe care 
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o cere Dumnezeu este aceasta: 
să credeți în Acela, pe care L-a 
trimis El.” (Ioan 6:28,29). Lu-
crarea pe care o aşteaptă Dum-
nezeu este neprihănirea, totală, 
absolută, continuă! Adică exact 
ceea ce Domnul Isus ne oferă, 
dându-ne la propriu viața Sa, ca 
s-o trăim şi noi. Cum s-o trăim? 
Prin Credință! “Căci noi suntem 
lucrarea Lui şi am fost zidiți în 
Hristos Isus pentru faptele bune, 
pe cari le-a pregătit Dumnezeu 
mai dinainte, ca să umblăm în 
ele.” (Efeseni 2:10). Acesta sunt 
faptele, lucrarea creştinului: să 
creadă că toate faptele Domnului 
Isus sunt pregătite pentru el, ca să 
le reediteze acum, azi, în viața sa, 
umblând în ele! Prin credință, nu 
mai trăieşte el, ci Hristos trăieşte 
în sufletul Său; „Şi viața, pe care 
o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credința în Fiul lui Dumne-
zeu,…” (Galateni 2:20), aceasta 
este experiența lui. Aşa au biruit 
marii eroi ai credinței! Oameni 
supuşi aceloraşi slăbiciuni ca şi 
noi, dar plini de credință în Pu-
terea Celui Veşnic. „Prin credinţă 
au cucerit ei împărăţii, au făcut 
dreptate, au căpătat făgăduinţe, 
au astupat gurile leilor, au stins 
puterea focului, au scăpat de as-
cuţişul sabiei, s-au vindecat de 
boli, … Alţii au suferit batjocuri, 
bătăi, lanţuri şi închisoare, au fost 
ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu 
ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi 
de sabie, au pribegit..., lipsiţi de 
toate, prigoniţi, munciţi, - ei, de 
care lumea nu era vrednică” (Evrei 

11:33-38), dar de care cerul era 
mândru! Acolo, pe lista de onoa-
re a oamenilor credinței trebuie 
sa stea şi numele nostru! A venit 
vremea noastră să-L onorăm cu 
credința noastră!

Iată cum descrie Spiritul 
Profeției această lucrarea a haru-
lui, devenită posibilă prin credință 
în viața credinciosului:

„Legea cere neprihănire - o 
viață neprihănită, un caracter 
desăvârşit; şi aşa ceva omul nu 
poate da. El nu poate satisface 
cerințele Legii sfinte a lui Dum-
nezeu. Dar Isus Hristos, venind 
ca om pe pământ, a trăit o viaţă 
sfântă şi a dezvoltat un caracter 
desăvârşit. El le oferă pe acestea 
ca un dar de bunăvoie tuturor ce-
lor care vor dori să le primească. 
Viaţa Sa stă pentru viaţa oame-
nilor. În acest fel, ei au iertarea 
păcatelor din trecut, prin îndu-
rarea lui Dumnezeu. Mai mult 
decât atât, Hristos îi umple pe 
oameni cu atributele lui Dum-
nezeu. El reface caracterul lor 
după chipul caracterului divin, o 
țesătură dumnezeiască de putere 
şi frumusețe spirituală. În acest 
fel, adevărata neprihănire ceru-
tă de Lege este împlinită în cel 
ce crede în Hristos. Dumnezeu 
poate ‚să fie neprihănit, şi totuşi 
să socotească neprihănit pe cel 
ce crede în Isus’ Romani 3:26.” 
(Hristos, lumina lumii, p. 762).
Crezi?

Îngrijorarea Domnului Hris-
tos ne priveşte şi pe noi, în mod 

direct, astăzi: „Dar când va veni 
Fiul omului, va găsi El credinţă 
pe pământ?” (Luca 18:8). 

„Dar acum s-a arătat o nepri-
hănire pe care o dă Dumnezeu, 
fără lege - despre ea mărturisesc 
Legea şi proorocii - şi anume, 
neprihănirea dată de Dumnezeu, 
care vine prin credinţă în Isus 
Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei 
ce cred în El. Nu este nicio deose-
bire…  Şi sunt socotiţi neprihăniţi, 
fără plată, prin harul Său, prin răs-
cumpărarea, care este în Hristos 
Isus.” (Romani 3:21-24).

Crezi? Acum la 500 de ani de 
Reformă protestantă – înainte ca 
evenimentele să se dezlănțuie cu 
o furie devastatoare asupra pă-
mântului aşa cum este profetizat 
– Domnul Isus te întreabă şi mă 
întreabă ca pe Marta: „Crezi lu-
crul acesta?” Dacă da, cerul îți este 
deschis! Nu doar să te primească 
împreună cu Domnul Isus şi cu 
mântuiții Săi, la apropiata Sa re-
venire; ci deschis în fiecare zi ca să 
primeşti daruri noi şi proaspete, 
putere de a birui. „El dă har peste 
har. La El nu poate fi lipsă. Dacă 
rămâi în El, faptul că astăzi ai pri-
mit un dar bogat îți asigură pri-
mirea unuia şi mai bogat mâine.” 
(Hristos, lumina lumii, p. 148). Şi 
astfel privind prin credință „cu 
fața descoperită” chipul Lui,  să fii 
schimbat „în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului.” (2 Corinteni 3:18) 
Fie ca prin harul Său aceasta să 
fie experiența noastră a tuturora! 
Amin!

„Harul este un atribut al lui Dumnezeu, exercitat faţă de fiinţele 
omenești nedemne. Nu noi l-am căutat - acesta a fost trimis 

în căutarea noastră. Dumnezeu are plăcere să-Şi reverse harul 
asupra noastră nu pentru că suntem vrednici, 

ci pentru că suntem deznădăjduit de nevrednici...”








